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Το παρόν κείμενο γράφτηκε για να αποτελέσει
μια απόπειρα κριτικής στην αρχιτεκτονική
και τα πορίσματα της έρευνας των Λ. Ρόρη
και Β. Γεωργιάδου, “Policy Brief for the Hellenic Observatory Research Grant. Low-intensity violence in crisis-ridden Greece: evidence from the far right and the far left”
που παρουσιάστηκε πρόσφατα σε εκδήλωση
στο ΕΒΕΑ, με τη συμμετοχή του πολιτικού
προϊσταμένου των μπάτσων Μ. Χρυσοχοΐδη.
Αποτελεί, επίσης, μια προσπάθεια σύνδεσης
της εν λόγω έρευνας με τις αντεγκληματικές
και αντιτρομοκρατικές πολιτικές.
Δημοσιεύεται ηλεκτρονικά, υπό μορφή
μπροσούρας, τον Ιανουάριο του 2020.
Ενθαρρύνεται η πρωτοβουλιακή της
εκτύπωση με την παράκληση οποιοδήποτε
αντίτιμο, σε περίπτωση διάθεσης φυσικών
αντιτύπων, να στοχεύει αποκλειστικά στην
κάλυψη των εξόδων της εκτύπωσης.
Η αναπαραγωγή του περιεχομένου του
κειμένου είναι ελεύθερη για σκοπούς
που αφορούν το φάσμα της αναρχικής
σκέψης και πρακτικής. Θα εκτιμούσαμε
ιδιαίτερα την αναφορά στην πηγή.
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Κάτω απ’ το λιθόστρωτο, οργανικοί
διανοούμενοι
Τον Ιούνιο του 2019 κυκλοφόρησε το βιβλίο των Μ. Μαραγκουδάκη
και Π. Πασχαλίδη Το βέβηλο και το Ιερό στον Αναρχισμό, από τις εκδόσεις Προπομπός. Ο πρώτος είναι καθηγητής Συγκριτικής Κοινωνιολογίας του Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου κι ο δεύτερος
διδάκτωρ Επικοινωνίας και ΜΜΕ, επισκέπτης καθηγητής στο ΠΑΜΑΚ και το ΑΠΘ και ερευνητής στο πρόγραμμα Νοτιοανατολικής
Ευρώπης του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).1 Ο υπότιτλος του πονήματός τους είναι Μια
πολιτισμική ανάλυση του αναρχικού εαυτού και της αναρχικής δράσης στην
Ελλάδα.2 Αντιγράφουμε από τον πρόλογο του Μ. Μαραγκουδάκη:
Εύχομαι η έρευνα αυτή να συμβάλει στην κατανόηση
της ελληνικής κοινωνίας έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται
σήμερα εν τω μέσω μιας βαθιάς ηθικής κρίσης και του
πολιτικού διχασμού που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια,
ενός διχασμού που πολλαπλασιάζει το ειδικό βάρος του
ελληνικού αναρχισμού και τον μετατρέπει σε όπλο στα
χέρια της κυβερνώσας ριζοσπαστικής αριστεράς εναντίον
της αστικής δημοκρατίας – μια εξέλιξη που υπαγορεύει
την εξέταση του πολιτικού συστήματος το οποίο ο
αναρχισμός και οι διάφορες διακλαδώσεις του αγωνίζονται
να εφαρμόσουν (2019: 16).

1 Τα βιογραφικά στοιχεία παρατίθενται στο ίδιο βιβλίο.
2 Δε σκοπεύουμε να σταθούμε, επί του παρόντος, στο συγκεκριμένο βιβλίο,
το οποίο, παρόλα αυτά, εντάσσεται ως εγχείρημα στο πλαίσιο όσων θα
περιγράψουμε παρακάτω.
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Τον περασμένο Μάιο δημοσιεύθηκε, επίσης, η έρευνα των
Β. Γεωργιάδου (Πάντειο πανεπιστήμιο) και Λ. Ρόρη (πανεπιστήμιο
του Exeter), Policy Brief for the Hellenic Observatory Research Grant.
Low-intensity violence in crisis-ridden Greece: evidence from the far right
and the far left3, υπό την αιγίδα του Hellenic Observatory Research
Programme του LSE. Η έρευνα παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που
διοργανώθηκε την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου σε αίθουσα του ΕΒΕΑ, υπό
τον διόλου ευφάνταστο τίτλο Πολιτική Βία στην Ελλάδα της Κρίσης.
Όπως διαβάζουμε από το site του LSE4:
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Hellenic Observatory,
London School of Economics, το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών5
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, το Πανεπιστήμιο του Exeter και φιλοξενήθηκε
από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση παρουσιάζει για εμάς ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τρεις λόγους: πρώτον, επειδή φιλοξενήθηκε στο
κτήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο πρόεδρός
του Κ. Μίχαλος απηύθυνε χαιρετισμό και ο πολιτικός προϊστάμενος
των μπάτσων Μ. Χρυσοχοΐδης έδωσε τον άμεσο πολιτικό τόνο,
εκφωνώντας μια εισήγηση· η συγκυρία αυτή αναδεικνύει με τον
καθαρότερο τρόπο, τόσο άμεσα, με την πολιτική τοποθέτηση
του υπουργού, όσο και έμμεσα, με το συμβολικό φορτίο που
φέρει, την πολύπλευρη σχέση του ελληνικού πανεπιστημίου με
3 Το κείμενο της έρευνας: http://www.lse.ac.uk/Hellenic-Observatory/Assets/
Documents/Research/New-Research-Programme/Low-intensity-violence-incrisis-ridden-Greece-Policy-Brief.pdf
4 Ο σύνδεσμος: http://www.lse.ac.uk/Hellenic-Observatory/Events/eventspages/2019-20/Πολιτική-Βία-στην-Ελλάδα-της-Κρίσης
5 Του οποίου διευθύντρια είναι η Β. Γεωργιάδου.
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το ελληνικό κράτος και το ελληνικό κεφάλαιο. Δεύτερον, επειδή,
ιδωμένη ως κομμάτι σε ένα ψηφιδωτό που το τελευταίο διάστημα
παρουσιάζεται με εντυπωσιακή ευκρίνεια, χωρίς, ωστόσο, αυτό
να σημαίνει ότι δεν αριθμεί δεκαετίες διαμόρφωσης, αποτυπώνει,
όπως άλλωστε και το βιβλίο με το οποίο ξεκινήσαμε την αναφορά
μας σε αυτό το σημείωμα, μια ευνοϊκή ακαδημαϊκή συγκυρία για
κάποιους καθηγητές στο ελληνικό πανεπιστήμιο· μια συγκυρία
στην οποία το έδαφος για την περαιτέρω «καταξίωση» ή την ανέλιξη
είναι πρόσφορο, ενώ ταυτόχρονα στρώνεται πάνω στα σώματά μας.
Τρίτον, επειδή η συγκυρία στην οποία εγγράφεται αυτή η εκδήλωση
και η έρευνα που παρουσιάστηκε εκεί, προσφέρουν παραδείγματα
για μια κριτική του πανεπιστημίου και της ιδεολογίας: αποδεικνύουν
αφενός ότι επιστήμη και ιδεολογία δεν είναι ασύμβατες, αλλά
απολύτως αλληλοσχετιζόμενες έννοιες και αφετέρου, ότι ένα
τμήμα των καθηγητών του ελληνικού πανεπιστημίου αναλαμβάνει
με προθυμία και ικανοποίηση το ρόλο του, κατά Gramsci, οργανικού
διανοουμένου.6
Από την πλευρά μας, επειδή ακριβώς αντιλαμβανόμαστε
τον ιδεολογικό χαρακτήρα της επιστήμης, θεωρούμε πως είναι
χρήσιμο, πέρα από αυτό που θα χαρακτηριζόταν ως καθαρά
πολιτική τοποθέτηση επί των γεγονότων, να αναδείξουμε αυτή
τη σύνδεση και στο ίδιο το σώμα της ακαδημαϊκής παραγωγής,
να αναζητήσουμε τις πολιτικο-θεωρητικές προκείμενες του
επιστημονικού λόγου [discourse]. Υπό αυτό το πρίσμα, επιλέγουμε,
στα πλαίσια του παρόντος κειμένου, να προχωρήσουμε σε κάποιες,
6 Κατά τον Gramsci, κάθε κοινωνική ομάδα δημιουργεί τους διανοούμενούς της.
Όπως το θέτει ο Storey (2015: 130) αναλύοντας τον όρο: «οι οργανικοί διανοούμενοι λειτουργούν ως ταξικοί οργανωτές (με την ευρύτερη έννοια του όρου). Έργο
τους είναι να σχηματίσουν και να οργανώσουν την αναμόρφωση της ηθικής και
διανοητικής ζωής».

8

ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

κατά τη γνώμη μας σημαντικές, παρατηρήσεις που αφορούν την
ίδια την έρευνα.

Η έρευνα ως πολιτικό κείμενο

1

Το πρώτο σημείο κριτικής αφορά την έννοια της «βίας χαμηλής
έντασης» (low-intensity violence) αυτή καθαυτή. Η εννοιολόγηση
του συγκεκριμένου όρου απουσιάζει από το κείμενο, γεγονός που
συνεπάγεται δύο ενδεχόμενα: είτε οι δύο ακαδημαϊκοί δεν κατάφεραν
να βρουν μια εννοιολόγηση που θα ανταποκρινόταν στον ερευνητικό
σχεδιασμό τους, είτε δεν θέλησαν να βρουν. Έχουμε την αίσθηση
πως δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ποιο ενδεχόμενο έχει
τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κατισχύει. Η συνειδητή παράλειψη
της εννοιολόγησης, σε συνδυασμό με τον δεδηλωμένο πραξιακό
προσανατολισμό της έρευνας7, δημιουργεί έναν κενό χώρο που

σημείο

μπορεί να καλυφθεί κατά βούληση. Ο σκοπός της συγκεκριμένης
έρευνας, άλλωστε, όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε, είναι
ακριβώς αυτός: να παράσχει το αναγκαίο θεωρητικό υπόστρωμα,
επενδεδυμένο με το κύρος της ακαδημαϊκής αυθεντίας - που, στις
μεταπολεμικές δεκαετίες, απέκτησε θέση ακόμη περισσότερο
κυρίαρχη στην κοινωνική οργάνωση των δυτικών καπιταλιστικών
κρατών -, ώστε να λειτουργήσει ως νομιμοποιητική αρχή των
κρατικών πολιτικών διαχείρισης των σωμάτων. Αυτός είναι, εν
τέλει, και ένας από τους λόγους που επιτάσσουν την εμπέδωση της
«ουδετερότητας» της επιστημονικής παραγωγής. Εάν η ακαδημία
τοποθετείται σε ένα μεταφυσικό ως προς τις κοινωνικές σχέσεις
χώρο από την ηγεμονεύουσα ιδεολογία, σε μία σχεδόν εξωκοινωνική θέση, τα πορίσματά της οφείλουν να είναι καθολικά
7 Αποτελεί δεδηλωμένο στόχο της έρευνας η διατύπωση προτάσεων στην
κατεύθυνση της αντιμετώπισης του φαινομένου της πολιτικής βίας.
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αποδεκτά. Η κριτική που θεωρούμε, συνεπώς, πως πρέπει να
ασκηθεί στην κοινωνική ολότητα, δεν μπορεί παρά να αφορά και
την ακαδημαϊκή παραγωγή λόγου. Εάν οι κρατικοί σχεδιασμοί για
φυλακές τύπου Γ, στρατόπεδα συγκέντρωσης και οι εκκλήσεις
των συνδικαλιστών των μπάτσων για ιδιώνυμα συγκροτούν το ένα
σκέλος της βιοπολιτικής εργαλειοθήκης του κράτους, η εννοιολογική
υπεράκταση που οι έρευνες αυτού του είδους παράσχουν και χάρις
στην οποία τα εκάστοτε διεκδικητικά ρεπερτόρια είναι σε θέση
να νομιμοποιούνται ή να απονομιμοποιούνται από την κυριαρχία
και ένα ολόκληρο φάσμα πρακτικών να κατηγοριοποιείται κατά
βούληση, είναι ένα δεύτερο.

σημείο

2

Το δεύτερο σημείο στο οποίο θεωρούμε πως πρέπει
να σταθούμε, είναι κρίσιμο. Οι δύο συγγραφείς, αφού έχουν
σημειώσει πως η «χαμηλής έντασης βία» ασκείται συχνά με
μη στρατιωτικοποιημένο τρόπο και χρησιμοποιείται, επίσης,
ως μέσο ελέγχου χώρων, ζητημάτων και πόρων, συνεχίζουν τη
βιαστική και κάπως πρόχειρη βιβλιογραφική επισκόπηση της
έρευνάς τους, αναδεικνύοντας αυτό που βλέπουν ως σύνδεση της
βίας «χαμηλής έντασης» με την τρομοκρατία (σ.1). Είναι χαρακτηριστικό και θεωρούμε καθόλου τυχαίο, το γεγονός ότι ο ακριβής
όρος που χρησιμοποιείται είναι αυτός του προθαλάμου [anteroom]. Εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση. Στο κείμενο της
έρευνας, στο συγκεκριμένο σημείο, υπάρχει μια παραπομπή στη
βιβλιογραφία – ορθώς, εφόσον βρισκόμαστε ακόμη στην ενότητα
της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Αναζητήσαμε το βιβλίο στο
οποίο παραπέμπουν οι δύο και διαπιστώσαμε πως πρόκειται
για το Modern Greece. What everyone needs to know, του Σ. Καλύβα8.
8 Ο Σ. Καλύβας είναι, μεταξύ άλλων, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Yale και
τακτικός αρθρογράφος στην Καθημερινή. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα συμ-
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Διαβάζουμε (η μετάφραση από το αγγλικό κείμενο δική μας):
Η εξάρθρωση της 17Ν δε σήμανε το τέλος της τρομοκρατικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα. Μια νέα φουρνιά ομάδων
έχει αναδυθεί, επιχειρώντας σε ένα χαμηλότερο επίπεδο
έντασης, ιδιαίτερα στον απόηχο των ταραχών του 2008.
Πράγματι, ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της ιδιαίτερα
τελετουργικής και μη βίαιης διαμαρτυρίας, από τη μία
πλευρά, και των βίαιων ενεργειών από την άλλη, είναι ο
έντονα ενεργός ελληνικός «αναρχικός» χώρος, ο οποίος
χρησιμοποιεί τις διαμαρτυρίες ως μέσο για την ανάληψη
χαμηλής έντασης βίαιης δράσης (συμπεριλαμβανομένων
επιθέσεων με εμπρηστικούς μηχανισμούς, εμπρησμού
και επιθέσεων εναντίον ατόμων) και παρέχει έδαφος
στρατολόγησης για εκείνους που επιθυμούν να περάσουν
στην τρομοκρατική δραστηριότητα. (Kalyvas, 2015: 126).
Η συγκεκριμένη παράγραφος χρησιμοποιήθηκε στην
έρευνα για τη «χαμηλής έντασης βία» ως βιβλιογραφική αναφορά.
Το ζήτημα που προκύπτει – και δε θεωρούμε καθόλου επουσιώδες
– είναι πως ο Καλύβας, στο συγκεκριμένο απόσπασμα, παραπέμπει
σε ένα δικό του άρθρο με τίτλο Polarization in Greek Politics: PASOK’s
First Four Years, 1981-19859. Δυστυχώς, δεν κατορθώσαμε να εντοπίσουμε σε αυτό τίποτα που να αποδεικνύει τον αρχικό ισχυρισμό10,
μετέχει στην επιτροπή «Ελλάδα 2021». Ο σύνδεσμος της πηγής: https://www.
iefimerida.gr/ellada/istorikoi-mark-mazaoyer-stathis-kalybas-ellada-2021
9 Ο σύνδεσμος για την πρόσβαση στο άρθρο: https://pdfs.semanticscholar.org/
de6c/0322abb600f62a25a127cf03699de0de915c.pdf
10 Μας έκανε, δε, ιδιαίτερη εντύπωση η απουσία συγκεκριμένης σελίδας
αναφοράς στην παράθεση του τελευταίου άρθρου στο βιβλίο Modern Greece. Περίεργο, θα έλεγε κανείς, απ’ τη στιγμή που το θέμα του άρθρου είναι το ΠΑΣΟΚ
και όχι οι αναρχικοί…
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ούτε και οτιδήποτε που θα μπορούσε να σχετίζεται με την αναρχική πρακτική. Κατορθώσαμε, πάντως, να μη χαθούμε στην αλυσίδα
των βιβλιογραφικών αναφορών· έτσι, δε χρειάστηκε να μας κλείσει
κανείς πονηρά το μάτι και να μας καθοδηγήσει. Έχει κι αυτό τη σημασία του.
Επανερχόμενοι στην έρευνα και την πολιτική κριτική, είναι
πλέον σαφές ότι η σκόπιμη απουσία εννοιολόγησης της «χαμηλής
έντασης βίας», σε συνδυασμό με την προσπάθεια ακαδημαϊκής τεκμηρίωσης της σύνδεσής της με αυτό που το αστικό νομικό
οικοδόμημα αντιλαμβάνεται (και αυτό με τη δική του εννοιολογική
υπερέκταση) ως τρομοκρατία, εξυπηρετεί μία πάγια στόχευση.
Δεν πρόκειται, προφανώς, για την πρώτη απόπειρα να διανθιστεί
με επιστημονικό κύρος η θεωρία των συγκοινωνούντων δοχείων·
μια θεωρία η οποία αναπαράγεται και στην υπό εξέταση έρευνα
και στην οποία θα επανέλθουμε παρακάτω. Η στόχευση αυτή,
ξεκάθαρα διατυπωμένη ήδη από το δόγμα Marini στην Ιταλία,
στα πλαίσια της δημιουργικής κατασκευής της υπόθεσης O.R.A.I.
το 1996, επανέρχεται συνεχώς στο δημόσιο λόγο του πολιτικού
προσωπικού, των αστυνομικών αρχών και της αντιτρομοκρατικής
υπηρεσίας στον ελλαδικό χώρο, αναμασάται από τον έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο και επιχειρείται να καταστεί αδιαμφισβήτητη
αλήθεια μέσω της ακαδημαϊκής παραγωγής λόγου. Πρόκειται για
πάγια πρακτική, με τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα, την
ανάλογη ρητορική που αναπτύχθηκε από το ρωσικό κράτος μετά
τις μαζικές διώξεις σε βάρος αναρχικών πριν λίγα χρόνια11.
Η εννοιολογική υπερέκταση του όρου «βία χαμηλής
έντασης» προσφέρει την ελαστικότητα που απαιτούν οι
κατασταλτικές πολιτικές. Η κατά το δοκούν εννοιοδότηση του όρου
11 Ο σύνδεσμος της πηγής: https://omniatv.com/853441131
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δημιουργεί τη δυνατότητα της διαρκούς ανασυγκρότησής του,
ανάλογα με τις επιταγές του συσχετισμού δυνάμεων.12 Η στόχευση
είναι διττή: αφενός, το νομικό οπλοστάσιο του κράτους μπορεί να
ανανεώνεται όποτε χρειάζεται, θεμελιωμένο σε επιστημονικοθεωρητικές βάσεις των οποίων η ελαστικότητα επιτρέπει τόσο την
ανανέωση, όσο και τη διαμόρφωση μιας ρητορικής περί σταθερής αντίληψης του δικαίου και εναρμόνισης του κράτους με αυτή.
Αφετέρου, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός λόγου
[discourse] στο κοινωνικό που παγιώνει καταστάσεις εξαίρεσης για
τα ατομικά ή συλλογικά υποκείμενα που τίθενται στο στόχαστρο
των πολιτικών διαχείρισης. Η ακαδημαϊκή παραγωγή λόγου αυτού
του είδους φυσικοποιεί τις προκείμενες της αντεγκληματικής και
αντιτρομοκρατικής κρατικής πολιτικής.
Στο σημείο αυτό, θεωρούμε σκόπιμο να προχωρήσουμε σε
μια κριτική που αφορά και τη στάση μιας μεγάλης μερίδας αναρχικών
απέναντι στο φαινόμενο. Η δημιουργία των προϋποθέσεων για
την εμφάνιση των αναρχικών ως εξω-κοινωνικών οντοτήτων και η
απόπειρα ενεργοποίησης μιας κοινωνικής μηχανικής εναντίον τους,
δε θα πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν αγώνα αντίθετης στόχευσης
που, όμως, λαμβάνει χώρα στο ίδιο πεδίο λόγου. Όπως εμείς
αντιλαμβανόμαστε το ζήτημα, ο πολιτικός αγώνας που πρέπει
να αναληφθεί αφορά εδώ δύο σκέλη: το πρώτο είναι (κάτι που
θεωρούμε πως εμφανίζεται ως επιτακτική ανάγκη) η κριτική στο
υπάρχον. Η κριτική για την οποία μιλάμε δεν αφορά μόνο τις παραγωγικές σχέσεις εντός ενός κοινωνικού σχηματισμού, ούτε στο12 Σχετικό παράδειγμα αποτελεί η αναφορά της Τσουκαλά (2019: 46-47)
στην, κατά βούληση, αλλαγή του χαρακτήρα που απέδιδαν οι ΗΠΑ στη δράση
των Ταλιμπάν (χαρακτηρίστηκαν απελευθερωτές στη δεκαετία του 1980,
τρομοκράτες μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους το 2001 και αντάρτες
το 2015), προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα.
NEGATIVE REVIEWS
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χεύει αποκλειστικά στο κράτος και τους μηχανισμούς του. Αφορά
την κουλτούρα, την ιδεολογία, τη σεξουαλικότητα, τους κοινωνικούς
ρόλους και σχέσεις. Ή, με τα λόγια του Marx, είναι «η αμείλικτη κριτική όλων όσων υφίστανται, αμείλικτη στο ότι δε θα υποχωρεί ούτε
υπό το φως των ανακαλύψεών της, ούτε ενόψει της σύγκρουσης με
τις υπάρχουσες δυνάμεις»13. Το δεύτερο σκέλος σχετίζεται με αυτό

3

σημείο

που γράψαμε παραπάνω. Κατά την άποψή μας, ένα πρόγραμμα
πολιτικής δράσης που θα επεδίωκε απλώς να αποκρούσει το
πλαίσιο λόγου που εμφανίζει τους αναρχικούς ως εξω-κοινωνικούς
δρώντες ή, ακόμη περισσότερο, θα επιχειρούσε να αντιστρέψει το
επιχείρημα σε βάρος του κράτους, αναδεικνύοντάς το σε μια «παρά
φύσιν» οντότητα, θα τοποθετούσε εαυτόν στο πεδίο που έχει ορίσει
το κράτος. Θα δίσταζε να μιλήσει με όρους συσχετισμού δύναμης,
να αναφερθεί στο νομικό οικοδόμημα και την έννοια του δικαίου ως
αυτό που είναι: το πρώτο, αποτέλεσμα της κυριαρχίας, αποτέλεσμα
παγιωμένων σχέσεων εξουσίας και το δεύτερο μια έννοια χωρίς
περιεχόμενο αν αφαιρεθεί το στοιχείο της δύναμης, έννοια που
ανασυγκροτείται διαρκώς και της οποίας η εκάστοτε εννοιολόγηση
είναι ιστορικά και γεωγραφικά προσδιορισμένη.
Το τρίτο σημείο στο οποίο έχει σημασία να σταθούμε είναι
η θεωρία των συγκοινωνούντων δοχείων. Διαβάζουμε στην έρευνα:
«τα είδη της βίας λειτουργούν σαν ‘συγκοινωνούντα δοχεία’ στο
βαθμό που κάποια από αυτά συνδέονται ή αλληλεπικαλύπτονται
με άλλα» (σ.1, η μετάφραση δική μας). Η πρόταση αυτή αφήνεται στο
κείμενο ασχολίαστη και οι συγγραφείς αρκούνται στην παράθεση
δύο βιβλιογραφικών αναφορών. Η δεύτερη εξ αυτών είναι μία έρευνα

13 Απόσπασμα από το γράμμα στον Arnold Ruge το 1843. Η μετάφραση δική
μας. Ο σύνδεσμος του κειμένου: https://www.marxists.org/archive/marx/
works/1843/letters/43_09-alt.htm
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για την παράνομη εισαγωγή κοκαΐνης στην Ελλάδα.14 Η αναφορά
σε αυτή την έρευνα, που επιχειρεί να διερευνήσει το πλέγμα των
συμφερόντων που σχετίζονται με την εισαγωγή της κοκαΐνης
και την εμπλοκή διαφόρων δρώντων, ιδιωτών αλλά και ατόμων
με θεσμικό ρόλο, αναδεικνύει την απροθυμία των συγγραφέων
να αναλύσουν τη βία με τρόπο διαφορετικό από τον κυρίαρχο
πολιτικό και μιντιακό λόγο που ομογενοποιούν το φαινόμενο. Θα
αντισταθούμε στον πειρασμό να πέσουμε απ’ τα σύννεφα, αφού
κάτι τέτοιο θα φαινόταν τουλάχιστον αντιφατικό με βάση τη μέχρι
τώρα συλλογιστική που επιχειρούμε να αναπτύξουμε. Σε όλη την
έκταση της έρευνας, υπόρρητα αλλά ξεκάθαρα, αφήνονται κενοί
χώροι, παρατίθενται έννοιες ευεπίφορες προς εννοιοδότηση από
τους ενδιαφερομένους (τους μπάτσους, τους δικαστές, το πολιτικό
προσωπικό). Υπό αυτό το πρίσμα, η βία πράγματι μπορεί με άνεση
να είναι ένα, μη κοινωνικό, πράγμα.
Το ενδιαφέρον μας, παρόλα αυτά, τράβηξε περισσότερο η
πρώτη βιβλιογραφική αναφορά. Πρόκειται για το διδακτορικό του
Π. Κωστάκου, Conflict, Power and Wealth: Organised Crime as an Everyday Phenomenon. A case Study of Greece15. Η έρευνα παραπέμπει στη
σελίδα 115, όπου διαβάζουμε (η μετάφραση δική μας):
Η θεωρία ότι το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία
είναι ‘συγκοινωνούντα δοχεία’ είναι μια πολύ παλιά θεωρία,
εκπεφρασμένη συχνά από την κυρίαρχη πολιτική ελίτ στην
Ελλάδα (Allum and Kostakos, 2010). Η θεωρία των συγκοινωνούντων δοχείων προβλέπει ότι ομάδες οργανωμένου
14 Ο σύνδεσμος για την πρόσβαση στην έρευνα: sci-hub.
tw/10.1080/17440570903475717
15 Ο σύνδεσμος για την πρόσβαση στην έρευνα: https://purehost.bath.ac.uk/ws/
portalfiles/portal/187937812/UnivBath_PhD_2010_P_Kostakos.pdf
NEGATIVE REVIEWS
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εγκλήματος που συμμετέχουν σε διάφορες παράνομες
δραστηριότητες, που κυμαίνονται από την κλοπή, την
ένοπλη ληστεία, τις εκτελέσεις στον εκβιασμό και το ξέπλυμα
χρήματος, συνδέονται με άλλες εγκληματικές ομάδες που
επίσης συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες αλλά
έχουν μια πολύ ισχυρότερη ιδεολογική ατζέντα. Αξιόπιστη
δημοσιογραφική δουλειά υποδεικνύει ότι αυτοί οι δεσμοί
διαμορφώνονται κυρίως μέσα στις φυλακές (Lampropoulos, 2010). Πολλές περιπτώσεις δείχνουν ότι υπάρχουν
πράγματι δεσμοί μεταξύ του κοινού εγκλήματος και της
τρομοκρατίας. Επίσης, υπάρχει ένας αριθμός φυλακισμένων
παραβατών που έχει ισχυρή ιδεολογική απήχηση και
δημοτικότητα μεταξύ των υπολοίπων εγκλείστων. Αυτοί οι
παραβάτες είναι συνήθως απομονωμένοι και δεν έρχονται
σε επαφή με τον γενικό πληθυσμό της φυλακής. Συνεπώς,
φαίνεται πως εγκληματίες με ισχυρή πολιτική ταυτότητα
μπορούν να ενεργήσουν ως μέσο για το καλό, αφού μπορούν
να χρησιμοποιηθούν τόσο από τους σωφρονιστικούς
υπαλλήλους όσο και από το σύστημα της δικαιοσύνης
προκειμένου να διατηρηθεί κάποιο είδος τάξης μέσα στις
φυλακές (Kostakos, 2010: 115).
Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η δουλειά του τυφλοπόντικα
έχει τη γοητεία της, αλλά καμιά ανταμοιβή δεν μπορεί να συγκριθεί
με το συναίσθημα που βιώσαμε όταν συνειδητοποιήσαμε πως
ο Β. Λαμπρόπουλος έχει citations. Ας δούμε, όμως, τη διαδρομή
που ακολουθήθηκε. Οι συγγραφείς της έρευνας που εξετάζουμε,
ενημερώνουν το αναγνωστικό κοινό ότι «τα είδη βίας λειτουργούν σαν
‘συγκοινωνούντα δοχεία’», παραθέτοντας ως πηγή τις δύο έρευνες.
Για τη δεύτερη εξ αυτών, είπαμε όσα είχαμε να πούμε παραπάνω.
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Στην πρώτη, διαβάζουμε ότι η θεωρία των συγκοινωνούντων
δοχείων χάνεται στα βάθη του χρόνου και ότι η αναπαραγωγή
της δημιουργεί ευχαρίστηση στην πολιτική ελίτ του ελληνικού
κράτους. Διαβάζουμε, επίσης, ότι η δημοσιογραφική δουλειά, την
οποία ο συγγραφέας έχει την ανάγκη να χαρακτηρίσει αξιόπιστη,
υποδεικνύει πως οι φυλακές προσφέρουν εύφορο έδαφος για τη
διαμόρφωση των δεσμών. Τώρα, λοιπόν, που χαρτογραφήσαμε τη
διαδρομή της αποδεικτέας θέσης, έχουμε δύο παρατηρήσεις επί
του τρίτου σημείου: πρώτον, ότι η απόδειξη αγνοείται. Δεύτερον,
ότι η ακαδημαϊκή παραγωγή λόγου μπορεί να λειτουργήσει ως ένας
θαυμάσιος δίαυλος (ή πλυντήριο, εξαρτάται πώς προτιμά κανείς
να βλέπει τα πράγματα) της αντιτρομοκρατικής. Ο Π. Κωστάκος
παραθέτει στην έρευνά του, το άρθρο του Β. Λαμπρόπουλου στο
Βήμα, Πώς οι αναρχικοί πήραν τα όπλα16 (ημερομηνία δημοσίευσης
1η Αυγούστου 2010). Θα αφήναμε κι εμείς την αναζήτηση του
τελευταίου κρίκου της αλυσίδας στην αναγνώστρια17, αλλά ο Β. Λαμπρόπουλος, όπως όλοι γνωρίζουν είναι αστυνομικός συντάκτης,
πράγμα που σημαίνει ότι θεωρεί τιμή του να ‘χει προνομιακούς διαύλους πληροφόρησης απ’ τους μπάτσους, οπότε για το μεγαλύτερο μέρος του άρθρου του, το γράφει μόνος του: «πρώην ανώτατος
αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., που διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στη
μελέτη και ανάλυση των ενόπλων οργανώσεων στη χώρα μας, λέει
προς ‘Το Βήμα της Κυριακής’».
Από την πλευρά μας, θα θέλαμε να σημειώσουμε το εξής:
δε συνηθίζουμε να αποδίδουμε την ταυτότητα του αναρχικού,
16 Ο σύνδεσμος του άρθρου: https://www.tovima.gr/2010/08/01/politics/pws-oianarxikoi-piran-ta-opla/
17 Όχι πως είναι δύσκολο να συνδέσει κανείς το Β. Λαμπρόπουλο με την
αντιτρομοκρατική, αλλά σκεφτήκαμε να της προσφέρουμε τη δυνατότητα
να εξασκηθεί στο χαριτωμένο παιχνίδι με τις αλυσίδες παραπομπών.
NEGATIVE REVIEWS
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επομένως, δε συνηθίζουμε επίσης να την αρνούμαστε. Επιλέγουμε
συνειδητά, επειδή θεωρούμε πως αυτό είναι περισσότερο γόνιμο,
αποκαλύπτει ενδεχόμενες αδυναμίες και αποτελεί το πρώτο βήμα
σε μια διαδικασία αυτοκριτικής, να προσεγγίζουμε τους αναρχικούς
και τις αναρχικές με βάση τον τρόπο που οι ίδιοι και οι ίδιες κατανοούν
τον εαυτό τους. Αν θεωρήσουμε πως αυτό συνιστά έναν εκτατικό
ορισμό της αναρχίας (το να αντιλαμβανόμαστε ως αναρχικό χώρο,
επί παραδείγματι, αυτό που περιλαμβάνει όλα τα υποκείμενα,
ατομικά και συλλογικά, που αυτοπροσδιορίζονται ως αναρχικά),
σε αντίθεση με έναν εντατικό (το να εκκινούμε από έναν ορισμό
της αναρχίας με βάση ορισμένα ουσιώδη χαρακτηριστικά, κάποια
καθοριστικά γνωρίσματα), τότε πρέπει να δεχτούμε δυνητικά
ότι, κάποια στιγμή στο χρόνο, υπάρχει η πιθανότητα άνθρωποι
που αυτοπροσδιορίζονται αναρχικοί να έχουν διαμορφώσει ή
να διαμορφώσουν δεσμούς με αυτούς που περιγράφονται ως
ποινικοί κρατούμενοι. Θεωρούμε πως όλες και όλοι έχουμε μια
γνώμη για τέτοιου είδους ζητήματα, καθώς και μια εικόνα με την
οποία θα προτιμούσαμε να εναρμονίζεται η πραγματικότητα. Όσο
μας αφορά, πιστεύουμε πως είναι χρήσιμη πολιτικά η διάκριση
μεταξύ του κοινού ποινικού και του οργανωμένου εγκλήματος. Η
τοποθέτησή μας σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα υπερβαίνει
τη στοχοθεσία του παρόντος κειμένου. Αυτό που, ωστόσο,
σχετίζεται άμεσα με το κείμενο και πρέπει να γίνει σαφές σε κάθε
περίπτωση είναι πως εδώ δεν επιχειρούμε να κατασκευάσουμε
μια εικόνα για τους αναρχικούς που να ανταποκρίνεται στην εικόνα
απ’ την οποία ο μιντιακός λόγος θεωρεί πως οι σύγχρονοι αναρχικοί
έχουν εκπέσει. Ούτε, όμως, είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε
στο κράτος, τους μπάτσους και τους καθηγητές τους χιλιοστό ούτε
στο πεδίο του πολιτικο-θεωρητικού πολέμου.
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Και επειδή η θεωρία των συγκοινωνούντων δοχείων, όπως
είδαμε, «είναι πολύ παλιά» και κυρίως επειδή θεωρούμε πως η
ενδεχόμενη αντιστροφή της θα μας διατηρήσει στο εννοιολογικό
πλαίσιο που όρισε το κράτος, εμείς θα μιλήσουμε για δίκτυα.
Το τρίτο σημείο κριτικής σε σχέση με την έρευνα, θεωρούμε
πως απέδειξε με πειστικό τρόπο, ότι έρευνες όπως αυτή που
εξετάζεται και, πολύ περισσότερο, έρευνες που παρουσιάζονται
σε εκδηλώσεις στις οποίες οι πολιτικοί προϊστάμενοι των μπάτσων
εκφωνούν λογύδρια που συναγωνίζονται επάξια τη μεθοδολογική
εγκυρότητα και την αναλυτική ευκρίνεια των ερευνών
αυτών, είναι έρευνες που συστηματοποιούν τη ρητορική της
αντιτρομοκρατικής, της προσδίδουν ουδετερότητα, επιστημονικό
κύρος, την απομακρύνουν τεχνητά από το πολιτικό, δημιουργούν
το έδαφος για την φυσικοποίηση των καταστάσεων εξαίρεσης
και των παρελθοντικών, παροντικών και μελλοντικών πολιτικών
διαχείρισης των σωμάτων, προσδίδουν κύρος στα δημοσιογραφικά
φερέφωνα των μπάτσων και απογειώνουν ακαδημαϊκές καριέρες.
Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, μπορούμε να μιλήσουμε για δίκτυα,
για πλέγματα κρατικών πολιτικών, ιδεολογίας και καταστολής:
αρθρώνονται από το κράτος, με την αστυνομία και το στρατό του,
το πανεπιστήμιο και ένα μέρος του ακαδημαϊκού προσωπικού του,
τους δημοσιογράφους και τους δικαστές. Αναπαράγονται, διαχέονται και κατισχύουν στο κοινωνικό από αναγνώστες, ακροατές, συμμετέχοντες, φοιτητές, από όλες τις τάξεις, από κάθε πολιτισμική
ταυτότητα, γιατί η παραγωγή ιδεολογίας από τα πάνω δε χωνεύεται
παθητικά από τους από κάτω. Κι εκείνοι με τη σειρά τους, διαμορφωμένοι από τις κοινωνικές σχέσεις που κατισχύουν σε κάθε κοινωνικό σχηματισμό, αλλά και συνδιαμορφωτές τους, συμμετέχουν
στη μηχανή ως οργανικό της τμήμα, δεν αποτελούν απλά παθητική
της αντανάκλαση.
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Στο σημείο αυτό, είναι η στιγμή να μιλήσουμε για ένα από τα
κεντρικότερα επίδικα αυτής της έρευνας. Διαβάζουμε: «το σύνολο
των δεδομένων μας μαρτυρεί μια σημαντική όξυνση της βίας και
στα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος από τις αρχές του 2008 έως
το τέλος του 2018» (σ.1, η μετάφραση δική μας). Θα επιστρατεύσουμε
για ακόμη μία φορά όλο μας το θράσος και θα παίξουμε με τις
πιθανότητες. Η έρευνα αναφέρεται στο πολιτικό φάσμα και
χρησιμοποιεί το δίπολο «άκρας αριστεράς» και «άκρας δεξιάς». Εδώ
θα πρέπει να σημειώσουμε δύο πράγματα: πρώτον, για μία ακόμη
φορά απουσιάζει οποιαδήποτε προσπάθεια εννοιολόγησης των
δύο όρων που χρησιμοποιούνται. Θα μπορούσαμε, μάλιστα, να
πούμε ότι οι όροι που χρήζουν εννοιολόγησης, στην συγκεκριμένη
περίπτωση, είναι τέσσερις: η δεξιά, η αριστερά και οι «ακραίες»
εκδοχές τους, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Η σκόπιμη παράλειψη της
εννοιολόγησης διαμορφώνει και πάλι έννοιες κενές περιεχομένου,
απολύτως εύπλαστες. Δεύτερον, η ίδια η έννοια του πολιτικού
φάσματος είναι εδώ προβληματική· από τη στιγμή που το πολιτικό
φάσμα που εισηγούνται οι συγγραφείς έχει άκρα, αυτό νοείται ως
γραμμικό και μονοδιάστατο, με την κυριολεκτική του έννοια.

σημείο

4

Εδώ υπεισέρχεται το παιχνίδι με τις πιθανότητες, για το
οποίο μιλήσαμε. Το 1967, οι πολιτικοί επιστήμονες S.M. Lipset και S.
Rokkan, εισηγήθηκαν ένα μοντέλο κατανόησης της γενεαλογίας των
πολιτικών οικογενειών της νεωτερικής Ευρώπης (Lipset, Rokkan
1967). Σε αυτό το σχήμα, το υπόδειγμα Lipset-Rokkan, ανέδειξαν
τέσσερις κεντρικές διαιρετικές τομές, τέσσερις κρίσιμες κοινωνικές
συγκρούσεις που εξέλαβαν πολιτικό χαρακτήρα και οδήγησαν στη
διαμόρφωση τεσσάρων κομματικών διπόλων: από τη διαιρετική
τομή που σχετίστηκε με τον έλεγχο της κεντρικής εξουσίας και το
ρόλο της εκκλησίας σε αυτό, προέκυψαν τα χριστιανοδημοκρατικά
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από τη μία και τα φιλελεύθερα/ ριζοσπαστικά κόμματα από την
άλλη πλευρά. Από την τομή του εθνικού με το τοπικό, αναδύθηκαν τα
τοπικιστικά κόμματα, ενώ από τη σύγκρουση πόλης και υπαίθρου
τα συντηρητικά και αγροτιστικά. Τέλος, από τη διαιρετική τομή κεφαλαίου και εργασίας, αναδύθηκαν τα αστικά κόμματα, από τη μία
πλευρά, και τα εργατικά από την άλλη.
Η σημασία της τελευταίας παρατήρησης είναι η εξής. Στη
διαιρετική τομή από την οποία προέκυψαν τα αστικά και τα εργατικά
κόμματα, το κεντρικό διακύβευμα είναι το εάν ένα συγκεκριμένο
κόμμα τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των δυνάμεων του κεφαλαίου
ή της εργασίας. Αυτό είναι το κριτήριο που ορίζει το παραδοσιακό
δίπολο αριστεράς και δεξιάς σύμφωνα με το κεντρικότερο, ίσως,
μοντέλο αυτού του είδους στην πολιτική επιστήμη. Έχουμε,
συνεπώς, πέρα από το συμβολικό φορτίο των όρων «δεξιά» και
«αριστερά», που κάποιος θα συνέδεε με τη θέση των ομάδων
στη Γενική Συνέλευση της Γαλλικής Επανάστασης (συνδέοντας,
ίσως, ταυτόχρονα τους όρους με το συγκείμενο της βιαιότητας
της περιόδου της Τρομοκρατίας), ένα εμπόδιο που τίθεται από
το ίδιο το σώμα της θεωρίας. Τα ενδεχόμενα είναι και πάλι δύο:
είτε οι συγγραφείς δεν κατόρθωσαν να βρουν μια εννοιολόγηση
που να καλύπτει τον ερευνητικό τους σχεδιασμό (κι επειδή εμείς
βρήκαμε μία, μάλλον θα έπρεπε να αναφέρουν και για ποιο λόγο
η συγκεκριμένη δεν τις κάλυπτε, εφόσον υποθέτουμε ότι την είχαν
υπόψη τους), είτε δε θέλησαν να βρουν. Θα αναλάβουμε το ρίσκο να
υποθέσουμε το δεύτερο.
Η επιλογή αυτή, είτε υπαγορεύεται από βιασύνη για την
περάτωση μιας τόσο πρόχειρης και απολύτως στοχευμένης και
(κακόπιστοι ως είμαστε, θα πούμε) κατά παραγγελία έρευνας,
είτε όχι, παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Εφόσον, όπως θα
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δούμε παρακάτω, οι αναρχικοί, ως κατηγορία δρώντων, όχι μόνο
υπεισέρχονται στην ανάλυση, αλλά καταλαμβάνουν την πρώτη
θέση στην καταμέτρηση των βίαιων ενεργειών, η παράλειψη της
εννοιολόγησης οδηγεί σε εννοιολογική υπερέκταση της κατηγορίας
«άκρα αριστερά», εφόσον αυτή φαίνεται να περιλαμβάνει
πολιτικά υποκείμενα, ατομικά και συλλογικά, που αρνούμενα
όχι μόνο τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, αλλά (με τις
επιμέρους διαφορές τους και μάλλον κατά πλειοψηφία) και τον
καταμερισμό εργασίας, δεν μπορούν να τοποθετηθούν εντός του
διπόλου κεφαλαίου-εργασίας, αφού η πολιτική τους στοχοθεσία το
υπερβαίνει. Σημειώνουμε, επίσης, ότι η έρευνα έρχεται αντιμέτωπη
με το πρόβλημα αυτό ήδη χωρίς να συνυπολογίσουμε τα ιστορικοκοινωνικά συμφραζόμενα που έχουν διαμορφωθεί γύρω από τη
σχέση αναρχισμού και αριστεράς. Η επιλογή των συγγραφέων
δημιουργεί σκόπιμα δύο κατηγορίες, αυτές τις «άκρας αριστεράς»
και της «άκρας δεξιάς», στις οποίες τα μέρη που κυριαρχούν, ως
προς τον αριθμό των επιθέσεων, είναι αντίστοιχα οι αναρχικοί και
οι φασίστες. Εάν αυτή η διατύπωση μοιάζει με τη θεωρία των «δύο
άκρων», είναι επειδή η τελευταία αποτελεί την πρώτη ύλη της. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, που είναι εμφανής η έλλειψη
οποιασδήποτε μέριμνας ώστε να «θωρακιστεί» θεωρητικά το
ιδεολογικό οικοδόμημα, γίνεται σαφές ότι η ακαδημαϊκή παραγωγή
λόγου ενδέχεται να μην προηγείται, αλλά να έπεται των πολιτικών
και δικονομικών κατασκευών του κράτους.
Εδώ οφείλουμε μια παρατήρηση σχετικά με την εν λόγω
θεωρία. Έχουμε παρατηρήσει πως συχνά, η κριτική σε αυτή
στέκεται στην αναπαραγωγή επιχειρημάτων των οποίων η
μόνη ισχύς είναι η επίκληση στο συναίσθημα.18 Τέτοιου είδους
18 Ένα τυπικό παράδειγμα αποτελεί η συχνή αναφορά στη δολοφονία του
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επιχειρήματα θεωρούμε πως είναι ιδιαίτερα αδύναμα και ανόητα.
Αυτού του είδους οι επικλήσεις ανήκουν στην αριστερά και τη
διαχρονική προσπάθειά της να αυτοθυματοποιείται. Από την
πλευρά μας, ούτε είμαστε διατεθειμένοι να κατατεμαχίσουμε την
αναρχική παράδοση για να συσκοτίσουμε τις βίαιες πρακτικές που
έχουν ιστορικά εγγραφεί στο οπλοστάσιο του αναρχισμού, ούτε
να παρουσιάσουμε τους αναρχικούς ως διαρκώς αμυνόμενους
απέναντι στην «ασύδοτη βία» του κράτους και των φασιστών. Θα
αναφέρουμε εδώ μόνο ένα παράδειγμα. Ο Émile Henry εκτελέστηκε
το 1894 από τη γαλλική δημοκρατία, αφού τοποθέτησε μια βόμβα
στο Café Terminus, σκότωσε έναν και τραυμάτισε είκοσι, ως πράξη εκδίκησης για την εκτέλεση του Auguste Vaillant που είχε
προσπαθήσει να εκδικηθεί για την εκτέλεση του Ravachol με μία
βομβιστική επίθεση εναντίον του γαλλικού κοινοβουλίου. Τον Henry θα ακολουθήσει ο Sante Caserio τον Ιούνιο του 1894, όταν θα
εκτελέσει τον πρόεδρο της γαλλικής δημοκρατίας Sadi Carnot και
θα εκτελεστεί ο ίδιος τον ίδιο Αύγουστο (Δαίμων του τυπογραφείου,
2013: 14-15) Στο βαθμό που έχει σημασία η γνώμη μας, οι ενέργειες
αυτές εντάσσονται στην ιστορικά καταγεγραμμένη παράδοση
και αποτελούν τμήμα του ρεπερτορίου δράσης του αναρχισμού.
Θα αντισταθούμε, συνεπώς, στον πειρασμό να πετάξουμε, σα
να ταν σκουπίδι, από πάνω μας την κραυγή «Ζήτω η Αναρχία»
που αποτέλεσε τα τελευταία λόγια των τριών απ’ τους τέσσερις,
προκειμένου να παρουσιαστούμε καλύτερα προετοιμασμένοι
για τη στοργική αγκαλιά της θυματοποίησης. Σε ό,τι αφορά τη
θεωρία των δύο άκρων, λοιπόν, εντοπίζουμε το ζήτημα στις εξής
δύο διαστάσεις: αφενός ομογενοποιεί το κοινωνικό φαινόμενο
Π. Φύσσα, η οποία [αναφορά] τίθεται σε αντιδιαστολή είτε με μη βίαιες,
αλληλέγγυες δράσεις αναρχικών, είτε με βίαιες δράσεις που δεν στρέφονται
εναντίον ανθρώπινων στόχων.
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των βίαιων πρακτικών και συσκοτίζει τους μηχανισμούς που
τις καθιστούν αναγκαίες και τη θεώρηση που κινητροδοτεί την
ανάληψή τους. Ο χαρακτηρισμός «πολιτική» που συνοδεύει
τη βία στην έρευνα, επί της ουσίας ρευστοποιείται, εφόσον η
τελευταία δεν τοποθετείται στο συγκείμενο στο οποίο ανήκει,
αλλά αποσπάται από αυτό χειρουργικά και αποτίθεται σε ένα νέο
χώρο, εκεί όπου, όπως φαίνεται, η βία, ως αφαίρεση, πάει για να
πεθάνει· εικάζουμε πως γι’ αυτό, άλλωστε, ισοπεδώνεται στην
ουσία και όχι κατ’ επίφαση κάθε πολιτική διαφορά: προκειμένου να
διατηρείται η «δυνατότητα» μιας συγκριτικής ανάλυσης. Αφετέρου,
η θεωρία των δύο άκρων παράγει αποτελέσματα, τόσο ιδεολογικά,
όσο και κατασταλτικά/δικονομικά. Ίσως είναι τυχαίο το γεγονός ότι
η δημοκρατία, ένα από τα μεγαλύτερα μετανεωτερικά φετίχ των
δυτικών κοινωνιών, είναι αυτή που θωρακίζεται συνεχώς «απέναντι
στους εχθρούς της», αλλά όχι το κράτος, το κεφάλαιο, η πατριαρχία
κτλ.· ωστόσο, εμείς παραμένουμε καχύποπτοι.

σημείο

5

Το πέμπτο σημείο που επιθυμούμε να αναπτύξουμε
σχετίζεται με τη μεθοδολογική προσέγγιση των δρώντων
υποκειμένων στην έρευνα. Παραθέτουμε τον πίνακα με τα
αποτελέσματα της καταγραφής των επιθέσεων (σ.5):

Τι παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα; Καταρχάς, αυτό
που πρέπει να επισημανθεί είναι πως, τυπικά, έχουμε ενώπιόν
μας μια ταξινόμηση των αποτελεσμάτων. Δεδηλωμένος στόχος
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των συγγραφέων είναι να καταγράψουν τα δρώντα υποκείμενα και
να ελέγξουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε ταξινομικής κατηγορίας
στην ανάληψη βίαιης δράσης «χαμηλής έντασης». Εδώ υπεισέρχεται, όμως, το πρόβλημα. Η διαιρετική βάση, το γνώρισμα σύμφωνα με το οποίο ένα γένος τέμνεται σε είδη κατά την περάτωση της
ταξινομικής διαδικασίας, πρέπει να παραμένει σταθερή προκειμένου η ταξινόμηση να είναι έγκυρη. Πρέπει, επίσης, να είναι σαφής.
Πέραν τούτου, η ταξινόμηση πρέπει να περιλαμβάνει έννοιες που,
κατά πλάτος, έχουν σχέση παραλληλίας· πρέπει, δηλαδή, οι τάξεις
που προκύπτουν από την ταξινομική διαδικασία να είναι αμοιβαία
αποκλειόμενες. Τέλος, η ταξινόμηση οφείλει, προκειμένου να είναι
έγκυρη και να διεκδικεί στοιχειώδεις δάφνες μεθοδολογικής επάρκειας, να είναι εξαντλητική του πλάτους του γένους: οι τάξεις της
διαίρεσης (οι αναρχικοί, οι ομάδες/οργανώσεις, τα μέλη των συνδικάτων κτλ.) πρέπει να είναι από κοινού εξαντλητικές του πλήθους
των αντικειμένων τα οποία περιλαμβάνονται στην τάξη της έννοιας.
Συχνά, προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, εισάγεται η υπολειμματική κατηγορία (του τύπου «και άλλοι/άλλες/άλλα»).
Ας εξετάσουμε την ταξινόμηση που έχουμε μπροστά μας.
Η διαιρετική βάση δεν είναι ούτε σαφής, ούτε παραμένει σταθερή.
Εξηγούμαστε: στην αριστερή στήλη, εκείνη που καταγράφει τους
«ακροαριστερούς» δρώντες, συνυπάρχουν αναρχικοί, ομάδες/
οργανώσεις, μέλη συνδικάτων, άγνωστοι δρώντες, πολίτες και
μαθητές/φοιτητές. Η τάξη «αναρχικοί» θα μπορούσε δόκιμα
να εμφανιστεί εδώ, αν το κριτήριο βάσει του οποίου γίνεται η
διαίρεση/ταξινόμηση ήταν η πολιτική ταυτότητα. Η τάξη «ομάδες/
οργανώσεις» μπορεί να δικαιολογήσει την εμφάνισή της μόνο
σε αντιδιαστολή με μια δυνητική τάξη «ατομικών δρώντων» και
υπό την επενέργεια μιας τομής του είδους «ατομικοί ή συλλογικοί
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δρώντες». Η τάξη «μέλη συνδικάτων» δεν προκύπτει από καμία
από τις παραπάνω διαιρετικές βάσεις. Γενικά, κυριολεκτικά καμία
από τις τάξεις που παρατίθενται δε μοιράζεται τη διαιρετική βάση
από την οποία προέκυψε με μια δεύτερη τάξη. Οι «άγνωστοι»
δρώντες είναι αποτέλεσμα της επενέργειας μιας διαιρετικής βάσης
που αναδεικνύει το δίπολο «γνωστοί-άγνωστοι δρώντες», ενώ η
τάξη «πολίτες» μιας αντίστοιχης που διακρίνει μεταξύ πολιτών και
μη πολιτών. Ούτε η τάξη «μαθητές/φοιτητές» έχει οποιαδήποτε
συνάφεια με τις υπόλοιπες. Η απουσία της υπολειμματικής
κατηγορίας θα μπορούσε, υπό άλλες συνθήκες, να δημιουργήσει
εύλογες απορίες για το κατά πόσον η ταξινόμηση είναι εξαντλητική
του πλάτους του γένους, αλλά η απάντηση έχει ήδη δοθεί. Παρόλα
αυτά, θα εξετάσουμε το ζήτημα παρακάτω.
Εν ολίγοις, η διαιρετική τομή στην προκειμένη περίπτωση
δεν είναι μία, δεν είναι σαφής και σίγουρα δεν παραμένει σταθερή. Η
παρατήρηση αυτή αρκεί για να διαψεύσει οποιονδήποτε ισχυρισμό
περί εγκυρότητας της ταξινόμησης, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε,
επειδή η ανάδειξη των πολιτικών αποτελεσμάτων που παράγει η
εν λόγω ταξινόμηση απαιτεί λίγα βήματα ακόμη.
Εφόσον απουσιάζει μια σταθερή διαιρετική βάση,
δημιουργούνται ερωτήματα για τη σχέση των εννοιών κατά
πλάτος. Η ταξινόμηση δεν είναι εξαντλητική του πλάτους, αφού
τα αποτελέσματά της δεν εξαντλούν, από κοινού, το πλήθος
των αντικειμένων που περιλαμβάνονται στην τάξη της έννοιας.
Ακόμη, οι τάξεις που εμφανίζονται στον πίνακα δεν είναι αμοιβαία
αποκλειόμενες, δεν έχουν, δηλαδή, μεταξύ τους σχέση συναλληλίας.
Το μη παράλληλο των τάξεων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτές
είναι, αντίθετα από κάθε μεθοδολογική επιταγή, επαλλάσσουσες19.
19 Για την καλύτερη κατανόηση των όρων που χρησιμοποιούνται,
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Πράγματι, οι τάξεις «αναρχικοί» και «μαθητές/φοιτητές» έχουν
ένα μέρος του πλάτους τους κοινό, αφού υπάρχουν αναρχικοί που
είναι μαθητές ή φοιτητές, αλλά και φοιτητές ή μαθητές που είναι
αναρχικοί. Εδώ είναι, όμως, το σημείο που οι μάσκες θρυμματίζονται.
Με την ανάληψη του συγκεκριμένου ψευδο-ταξινομικού
εγχειρήματος20, επαναβεβαιώνεται υπόρρητα, επενδεδυμένο με το ακαταγώνιστο κύρος της επιστημονικής επικύρωσης,
αυτό που κατισχύει στο δημόσιο λόγο, τον οποίο αναπτύσσουν οι
μηχανισμοί του κράτους και το κυρίαρχο μιντιακό περιβάλλον: η
ταυτότητα του αναρχικού αποσυνδέεται από την κοινωνική ολότητα
και περιθωριοθετείται, οι κοινωνικές σχέσεις που περικλείει
αποσιωπώνται. Η «αδιάσειστη» εγκυρότητα της ταξινόμησης, ως
μέρους ενός δείγματος της κοινωνικά καθαγιασμένης ακαδημαϊκής
παραγωγής λόγου, παρουσιάζει την κατηγορία του αναρχικού
ως παράλληλη εκείνης του πολίτη, του φοιτητή, του μαθητή,
του συνδικαλιστή. Υπό αυτό το πρίσμα, η ακαδημία ενέχει ρόλο
αναδρομικής μηχανής λόγου21, καθώς ανασυγκροτεί κοινωνικά υποπαραπέμπουμε στο Παράρτημα του κειμένου.
20 Για τις ψευδο-τάξεις, ως αποτελέσματα μιας τέτοιου τύπου ταξινομικής
διαίρεσης, βλ. Sartori (2004:187).
21 Το παρελθόν κατασκευάζεται τη στιγμή που ολοκληρώνεται η εκφορά του
λόγου που το αφορά, εφόσον το παρελθόν, ως συγκροτημένη ενότητα, συνιστά
ιστορία και η τελευταία αποτελεί λόγο. Ο λόγος αυτός αποκτά κοινωνικό νόημα τη
στιγμή της ολοκλήρωσης της εκφοράς του και, εφόσον αυτή συντελείται πάντα
στο παρόν και μέσω της γλώσσας, το παρελθόν κατασκευάζεται στο παρόν.
Ο μηχανισμός που περιγράφουμε σε αυτό το σημείο του κειμένου, αποδίδει
στην ακαδημία μια λειτουργία αναδρομικής μηχανής λόγου, αφού αυτή [η
ακαδημία] μεταπλάθει το εννοιολογικό φορτίο των εννοιών, τη χωρικότητα και
τη χρονικότητα και παράγει ένα λόγο για τις έννοιες που, ως λόγος που φέρει
την κοινωνική νομιμοποίηση της ακαδημαϊκής παραγωγής, επιβάλλεται στο
παρελθόν και το παρόν.
NEGATIVE REVIEWS
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κείμενα και ταυτότητες, αναπλάθει τη χωρικότητα και τη χρονικότητα του μητροπολιτικού πεδίου και κατανέμει, αναδιαρθρωμένες,
τις κοινωνικές σχέσεις εντός του. Παράγει λόγο για το παρελθόν,
το παρόν και το μέλλον, στο πλαίσιο του οποίου και υπό το κράτος
της ακλόνητης ιερότητάς της στο νεωτερικό συλλογικό φαντασιακό, τα υποκείμενα απο-υποστασιοποιούνται, από-υλικοποιούνται
και μετατρέπονται σε εύπλαστες αφαιρέσεις, ευεπίφορες προς
κάθε είδους διαχείριση. Η συγκεκριμένη έρευνα και άλλες σαν
αυτή, παράγουν αποτελέσματα σε δύο κρίσιμα επίπεδα: πρώτον,
επιτελούν ένα είδος δευτερογενούς επεξεργασίας της ιδεολογικής
πρώτης ύλης που παράγεται από το κράτος, ιδιαίτερα από τους
μπάτσους και τους εκάστοτε πολιτικούς προϊσταμένους τους, και
τα μίντια και, δεύτερον, συστηματοποιούν και κανονικοποιούν,
αλλά πολύ περισσότερο, αποσπούν από το πολιτικό πλαίσιο
λόγου που τις παρήγαγε και τις τοποθετούν σε ένα μεταφυσικό
χώρο, υπερ-κοινωνικό, τις προκείμενες της αντεγκληματικής και
αντιτρομοκρατικής πολιτικής.

6

σημείο

Το έκτο σημείο στο οποίο θέλουμε να σταθούμε, έχει δύο
πτυχές. Και οι δύο αφορούν την παρουσίαση των «ακροαριστερών»
συλλογικών δρώντων, των οργανώσεων. Η πρώτη από τις δύο
σχετίζεται με την παρακάτω διατύπωση (σ.7, η μετάφραση δική μας):
Η ανάλυση της βίας από οργανωμένους δρώντες των δύο
πολιτικών μερών μάς επιτρέπει να ταυτοποιήσουμε τόσο
την εσωτερική τους διαμόρφωση [configuration], όσο και
την εξέλιξη αυτών των δρώντων στο χρόνο. Τα στοιχεία
σχετικά με την κατανομή της οργανωμένης δράσης της
άκρας αριστεράς αποκαλύπτουν ένα ταχύ πολλαπλασιασμό των οργανώσεων στην περίοδο που ξεκινά από το
2008. Στα επόμενα δύο διαγράμματα επισημαίνουμε τις
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οργανώσεις που έχουν διαπράξει αριθμό βίαιων ενεργειών
ίσο ή μεγαλύτερο από οκτώ, κατά τη μελετώμενη περίοδο.
Κάποιες οργανώσεις παύουν να υφίστανται, ενώ άλλες
εμφανίζονται. Ανάμεσά τους, ο Ρουβίκωνας είναι αυτή τη
στιγμή η περισσότερο ενεργή.

Σε περίπτωση που κανείς θελήσει να αναζητήσει έναν
ορισμό της λέξης «οργάνωση» στο κείμενο, θα απογοητευτεί.22 Ο
όποιος ορισμός υπάρχει, είναι απολύτως υπόρρητος και μάλλον
επιχειρησιακός: αναφέρεται σε σταθερές, λιγότερο ή περισσότερο, ομαδοποιήσεις. Μόνο που αυτό το λιγότερο ή περισσότερο,
είναι κάπως προβληματικό. Αλλά μισό λεπτό. Θα μπορούσε κανείς
να αντιτάξει εδώ: «λέτε ότι ο ορισμός είναι υπόρρητος. Έστω ότι η
συμπερίληψη της κατηγορίας ‘ομάδες/οργανώσεις’ στην ταξινόμηση
αποδεικνύει ότι πράγματι υπεισέρχεται τέτοιος. Το ‘περισσότερο
ή λιγότερο’, ως ειδοποιός διαφορά μεταξύ ομάδας και οργάνωσης,
πώς προκύπτει;». Η απάντηση είναι απλή. Προκύπτει επειδή
ο μόνος κόπος στον οποίο επέτρεψαν στον εαυτό τους να μπει οι
συγγραφείς, προκειμένου να «ξεκαθαρίσουν» κάπως το τοπίο, είναι
μια χαριτωμένη σημείωση στο τέλος της σελίδας 5. Διαβάζουμε (η
μετάφραση δική μας): «τόσο για τους δρώντες της άκρας δεξιάς, όσο και
για αυτούς της άκρας αριστεράς, η οργανωμένη δράση σημειώνεται
με την ετικέτα ομάδες/οργανώσεις. Η διαφορά μεταξύ ομάδων και
οργανώσεων σχετίζεται με διαφορετικά επίπεδα οργανωτικών
δυνατοτήτων και διάρκειας της δράσης». Η επιχειρησιακή αυτή
διάκριση όχι μόνο δεν επιλύει το πρόβλημα που ανακύπτει εξαιτίας
της απουσίας εννοιολόγησης, αλλά, αντίθετα, το περιπλέκει. Από τη
22 Θα έπρεπε, ωστόσο, να είχε ήδη προετοιμαστεί γι’ αυτή την εξέλιξη, εφόσον
έχει φτάσει ως εδώ την ανάγνωση.
NEGATIVE REVIEWS

29

Η ΕΡΕΥΝΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

στιγμή που, όπως είδαμε, στη σελίδα 7 αναφέρουν ότι κάποιες από
τις οργανώσεις έχουν πάψει να υπάρχουν μέσα στο μελετώμενο
διάστημα, ποιο είναι, εν τέλει, το απαιτούμενο διάστημα ώστε μια
ομαδοποίηση να μπορεί δόκιμα να θεωρηθεί οργάνωση (ό,τι κι
αν σημαίνει οργάνωση στα πλαίσια αυτής της έρευνας); Διατηρεί
εσαεί αυτή την ταυτότητα από τη στιγμή που θα της αποδοθεί; Αν
η δράση της δεν έχει μια συγκεκριμένη περιοδικότητα, μπορεί να
εκπέσει απ’ την κατηγορία «οργάνωση»; Τι είναι οι οργανωτικές
δυνατότητες; Είναι σταθερές μέσα στο χρόνο; Εν τέλει, υπάρχει κάτι
με το οποίο οι συγγραφείς να είναι σε θέση να υπερασπιστούν μια
αρχιτεκτονική που, ενώ φαινομενικά παρουσιάζεται ως δυναμική,
είναι στην πράξη απολύτως στατική και, σε συνδυασμό με την
σκόπιμη παράλειψη της εννοιολόγησης ομάδων και οργανώσεων,
δημιουργεί, για μια ακόμα φορά σε ελάχιστες σελίδες, έναν
απολύτως ελεύθερο χώρο για κατά βούληση διαχείριση εννοιών;
Η δεύτερη πτυχή εκκινεί από την πρώτη και καταλήγει
στο διάγραμμα των οργανώσεων που παρουσιάζεται στην έρευνα.
Παραθέτουμε το διάγραμμα της σελίδας 8:
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Διαβάζουμε στον υπότιτλο (η μετάφραση δική μας): «η εξέλιξη της βίαιης δράσης από τις περισσότερο ενεργές οργανώσεις της
άκρας αριστεράς, 2008-2018». Τα συμπεράσματα που εξάγονται
από την εξέταση του διαγράμματος είναι δύο. Το πρώτο είναι πως
η σκόπιμη παράλειψη της εννοιολόγησης των όρων «αριστερά»
και «άκρα αριστερά», έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας
κατηγορίας-ομπρέλας, η οποία επαναβεβαιώνει τη θεωρία των
δύο άκρων, εφόσον διατηρείται, απέναντι στην κατηγορία «άκρα
δεξιά», η αντίστοιχη της «άκρας αριστεράς», χωρίς, ωστόσο, στην
τελευταία να περιλαμβάνονται περισσότερες της μίας οργάνωσης,
της Ομάδας Λαϊκών Αγωνιστών, με σαφή κομμουνιστικό
προσανατολισμό. Αντιμετωπίζουμε, λοιπόν, μια σαφή εννοιολογική
υπερέκταση που παράγει πολιτικά αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα
εκκινεί από τις προκείμενες που έχουν πολλάκις διατυπωθεί
από μπάτσους, εισαγγελείς και το πολιτικό προσωπικό23. Είναι,
πάντως, κάπως παρήγορο ότι οι συγγραφείς είχαν τη στοιχειώδη
ευθιξία να παραλείψουν την αναφορά στην «οργάνωση αναρχικές/
αναρχικοί» που φαίνεται να ενθουσιάζει τα μίντια γενικά και τους
ρουφιάνους αστυνομικούς συντάκτες, ειδικότερα· η απουσία αυτής
της «οργάνωσης» μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αφού, εφόσον
δημιουργεί δυνάμει υλικό για δικογραφίες-ομπρέλες, θεωρήσαμε
πως η συμπερίληψή της θα ταίριαζε με τη στοχοθεσία της έρευνας.
Το δεύτερο συμπέρασμα σχετίζεται με τη σκόπιμη
παράλειψη της εννοιολόγησης του όρου «οργάνωση». Εφόσον
η μόνη διάκριση που χρησιμοποιείται, απουσία ορισμού, είναι
μια επιχειρησιακού χαρακτήρα που αφορά αποκλειστικά τις
«οργανωτικές δυνατότητες» και τη διάρκεια της δράσης (και είναι
23 Τη θεωρία των «δύο άκρων», το δόγμα Marini και τη θεωρία των
«συγκοινωνούντων δοχείων».
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επίσης απολύτως προβληματική, όπως δείξαμε), οι συγγραφείς
οδηγούνται στη χάραξη ενός διαγράμματος που περιλαμβάνει
πέντε αντάρτικες οργανώσεις και μία συλλογικότητα με δημόσια
δράση. Θεωρούμε πως θα ήμασταν αφελείς αν αντιμετωπίζαμε
αυτή την εικόνα απλά ως αποτέλεσμα ενός μεθοδολογικού
σφάλματος που δεν εξυπηρετεί κανενός είδους σκοπιμότητα.
Και θα ήμασταν αφελείς να το υποθέσουμε αυτό, υπό το φως
των πρόσφατων δηλώσεων του μπάτσου συνδικαλιστή Σ.
Μπαλάσκα24, στις οποίες διατύπωσε το αίτημα της αντιμετώπισης
της δράσης του Ρουβίκωνα με όρους ιδιωνύμου, προκειμένου να
καταδικαστούν τα μέλη της συλλογικότητας σε πολυετείς ποινές.
Η συμπερίληψη του Ρουβίκωνα στο παραπάνω διάγραμμα δε
δημιουργεί, προφανώς, νομικά αποτελέσματα, αλλά λειτουργεί,
παρόλα αυτά, ως συμβολική συνδήλωση. Θα σταματήσουμε
εδώ το συγκεκριμένο συλλογισμό και θα αφήσουμε το έργο της
πολιτικής κριτικής, για το συγκεκριμένο γεγονός, στα μέλη της εν
λόγω συλλογικότητας. Θα σημειώσουμε μόνο ότι η θεώρηση στην
οποία βασίζεται το πολιτικό σκεπτικό πίσω από τις εκκωφαντικά
απούσες εννοιολογήσεις που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα,
είναι η ίδια που εκκινεί από το δόγμα Marini και, στην υπό εξέταση
έρευνα, αποκτά το χαρακτήρα διαχωρισμένης αντικειμενικότητας:
η δημόσια δράση είναι η μία όψη και συχνά ο προθάλαμος, το μέσο
στρατολόγησης ή οικονομικής υποστήριξης της άλλης όψης, των
δομών που αναλαμβάνουν βίαιες επιθέσεις. Υπό αυτό το πρίσμα,
η συγκεκριμένη συλλογικότητα και δυνητικά κάθε συλλογικότητα
υπόκειται σε αυτό το σχήμα διττότητας.

24 Σύνδεσμος για τις δηλώσεις του Σ. Μπαλάσκα: https://newsique.gr/
mpalaskas-proteinei-epanafora-idionymou-pou-katargise-o-karamanlis-to1974-video/
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Στο σημείο αυτό και απολύτως ανεξάρτητα από την
αναφορά στη συγκεκριμένη συλλογικότητα, θεωρούμε πως
υπάρχει ανάγκη να διασαφηνιστεί το εξής. Η παρατήρηση που
καταγράψαμε δε συνεπάγεται με κανένα τρόπο ούτε τον εξοβελισμό
της βίαιης πραξιακής διάστασης της αναρχικής παρέμβασης στον
κοινωνικό χώρο, ούτε εκφράζει μια προσπάθεια θυματοποίησης·
το τελευταίο, δε, θεωρούμε πως έχει καταστεί ήδη σαφές. Οι βίαιες
ενέργειες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τόσο του ιστορικού
αποτυπώματος του αναρχισμού, όσο και της σύγχρονης αναρχικής
δράσης. Η κριτική, η αποδοχή ή η απόρριψη, η συζήτηση για
το σκοπό, τη χρησιμότητα και οτιδήποτε άλλο τις αφορά, είναι
πολιτικά ζητήματα που θίγονται από τα υποκείμενα που βρίσκουν
τον εαυτό τους στην πολιτική παράδοση του αναρχισμού. Το μόνο
που, από την πλευρά μας, αρνούμαστε να θέσουμε υπό συζήτηση
είναι το εάν τα συγκεκριμένα μέσα παρέμβασης στον κοινωνικό
χώρο είναι ή όχι ξένα προς τον αναρχισμό.

Τα είδη της βίαιης δράσης διαφέρουν μεταξύ της άκρας
αριστεράς και της άκρας δεξιάς. Μεταξύ των δρώντων της
άκρας αριστεράς, διακρίνουμε εννέα διαφορετικά είδη, από
τα οποία οι ταραχές και οι επιθέσεις εναντίον ακτιβιστών της
άκρας δεξιάς (30.6%), η κατάληψη και οι εισβολές (25.8%),
οι εμπρησμοί (22.1%) και οι επιθέσεις με μπογιά, πέτρες ή
τσεκούρια [mauls] (9.8%), είναι τα περισσότερο συχνά.
Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Εξετάζουμε μια έρευνα,
οι συγγραφείς της οποίας εκπόνησαν ένα σχεδιασμό από τον
οποίο απουσίαζε οποιαδήποτε διάθεση για εννοιολόγηση
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των κεντρικότερων όρων. Ο σχεδιασμός αυτός περιελάμβανε
αναγκαστικά πληθυσμό, δειγματοληπτικό πλαίσιο, δείγμα και
μέθοδο δειγματοληψίας. Εφόσον από το κουρελόπανο της
ακαδημαϊκής προέκτασης της ΕΛ.ΑΣ. απουσίαζε μια βιβλιογραφική
επισκόπηση που θα μπορούσε, με πειστικό τρόπο, να καθοδηγήσει
θεωρητικά την αναζήτηση των παραπάνω, τι άλλο μένει; Τι άλλο θα
μπορούσε να χει καθοδηγήσει την περάτωση όλων των βημάτων
που περιγράψαμε; Έχουμε τρεις τρόπους να το πούμε: ο πρώτος
είναι «το ένστικτο του ερευνητή». Ο δεύτερος είναι «η κοινή
λογική». Ο τρίτος, που είναι και αυτός που θα προτιμήσουμε, είναι
«η κοινωνικά κυρίαρχη ιδεολογία και η υπαρξιακή ανάγκη των
συγγραφέων να σταθούν επάξια δίπλα στους ομοτράπεζούς τους:
τους χρηματοδότες της έρευνας, τα διάφορα think tanks, τις κρατικές πολιτικές διαχείρισης των σωμάτων, το στρατιωτικό-επιστημονικό σύμπλεγμα, την αντιτρομοκρατική».
Πώς σχετίζονται, όμως, όλα αυτά με το απόσπασμα; Αυτό
που παρατηρήσαμε σε σχέση με αυτό, είναι το εξής. Η έρευνα ξεκινά,
όπως είπαμε, χωρίς ορισμούς. Οι συγγραφείς συλλέγουν δεδομένα,
από διάφορες πηγές, για βίαιες δράσεις «χαμηλής έντασης», χωρίς, ωστόσο, να έχουν ενημερώσει κανέναν τι σημαίνει αυτό. Εν τέλει, μας ενημερώνουν ότι από τις περιπτώσεις που συνέλεξαν και
σε ό,τι αφορά την «άκρα αριστερά» - που στην πραγματικότητα
είναι μάλλον «αναρχία» (αλλά είπαμε, υπάρχουν θεωρίες προς
επαναβεβαίωση) -, οι πιο συχνά παρατηρηθέντες τύποι τέτοιας
δράσης ήταν οι παραπάνω τέσσερις από τους συνολικά εννέα.
Οπότε, καταλήγουμε με έναν a posteriori ορισμό της «βίας χαμηλής
έντασης» (σε ό,τι αφορά το ένα «άκρο»), ο οποίος ούτε δίνεται με
ακρίβεια, αφού δεν παρατίθενται και οι εννέα περιπτώσεις, ούτε
είναι πολύ εύκολο να μας πείσει ότι διαθέτει οποιαδήποτε τέτοια,
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αφού αφενός η συλλογή δεδομένων δε στηρίζεται σε καμία σαφώς
διατυπωμένη εννοιολόγηση και, αφετέρου, είναι κάπως απίθανο,
και μάλιστα για δεύτερη φορά στο ίδιο κείμενο, να απουσιάζει
παντελώς η υπολειμματική κατηγορία, να εξαντλούν, δηλαδή, αυτοί
οι εννέα τύποι όλο το πλάτος της ταλαιπωρημένης έννοιας «βία
χαμηλής έντασης».
Προς επίρρωση της τελευταίας παρατήρησης,
παραθέτουμε τη συνέχεια του αποσπάσματος, που αφορά την
«άκρα δεξιά» (σ.11, η μετάφραση δική μας):
Όσον αφορά την άκρα δεξιά, τις κατατάσσουμε εξίσου σε
εννέα είδη, από τα οποία η επίθεση, ο ξυλοδαρμός και ο
βασανισμός είναι τα περισσότερο συχνά (32%), ακολουθούμενα από τις ένοπλες επιθέσεις (21.8%), τις ταραχές, τα
πογκρόμ και τις επιθέσεις σε βάρος ακτιβιστών της άκρας
αριστεράς (17.7%), όπως επίσης και από βανδαλισμούς και
κατ’ επανάληψη βεβήλωση εβραϊκών μνημείων και χώρων
μουσουλμανικής λατρείας (10%).
Αντιπαρερχόμενοι το γεγονός πως και στην περίπτωση
της «άκρας δεξιάς» τα είδη της κατάταξης είναι επίσης εννέα,
καταγράφουμε πως, εν τέλει, μαθαίνουμε ότι η «βία χαμηλής
έντασης», ελλείψει οποιασδήποτε άλλης εννοιολόγησης,
συνίσταται σε: ταραχές, επιθέσεις σε βάρος «ακτιβιστών» από
το ένα «άκρο» στο άλλο, καταλήψεις, εισβολές, εμπρησμούς,
επιθέσεις με μπογιά, πέτρες ή τσεκούρια, αλλά και επιθέσεις
γενικά [assaults], ξυλοδαρμούς, βασανισμούς, ένοπλες επιθέσεις,
ταραχές, πογκρόμ, βανδαλισμούς εβραϊκών μνημείων και χώρων
μουσουλμανικής λατρείας. Εφόσον, δε, η βία που εξετάζει η έρευνα
έχει πολιτικό πρόσημο, χωρίς, ωστόσο, να αναλύεται σε κανένα
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σημείο το συγκεκριμένο πολιτικο-θεωρητικό πλαίσιο εντός του
οποίου εγγράφονται τα δύο, υπό μελέτη, «άκρα», δεν μπορούμε
παρά να επιβεβαιώσουμε την προηγούμενή μας επισήμανση: η βία
και οι κοινωνικές σχέσεις πίσω της τοποθετούνται σε ένα μεταφυσικό, αποστειρωμένο χώρο στατιστικής συγκρισιμότητας μορφών
που δεν κατονομάζονται εκ των προτέρων και το πολιτικό πλαίσιο
λόγου υπάρχει μόνο για να λειτουργήσει ως φάντασμα, ως κατηγορία που υπάρχει για να καθιστά εφικτή της σύγκριση και ταυτόχρονα αποσιωπάται. Εν τέλει, ο ίδιος ο προσδιορισμός «πολιτική»
ρευστοποιείται επί τη εμφανίσει, προσφέροντας δύο αλληλοσυνδεόμενες και κρίσιμες δυνατότητες: αφενός την αντιμετώπιση της
πολιτικής βίας με τρόπο ανιστορικό και ως φαινόμενο – εξαίρεση,
εφόσον η πρώτη απογυμνώνεται από το πλέγμα των οικονομικών,
πολιτικών και πολιτισμικών διαδράσεων στην κοινωνία. Αφετέρου,
κατανοείται ως φαινόμενο του οποίου η εξάλειψη αποτελεί ζήτημα
πολιτικής βούλησης.

Παρατηρήσεις πάνω στις παρατηρήσεις:
η αντιτρομοκρατική πολιτική πίσω απ’ την
έρευνα
Όπως εξαρχής αναφέραμε, η συγκεκριμένη έρευνα έχει πραξιακό
προσανατολισμό: φιλοδοξεί να παράσχει τις κατευθύνσεις για την
ανάληψη πολιτικών που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το
φαινόμενο της πολιτικής βίας. Ή, αν παραμερίσουμε το ιδεολόγημα
της κοινωνικά αποστειρωμένης ακαδημαϊκής παραγωγής λόγου,
φιλοδοξεί να παράσχει επιστημονική νομιμοποίηση στις κρατικές
πολιτικές που ανελήφθησαν, αναλαμβάνονται και πρόκειται να
αναληφθούν εναντίον μας.
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Η καταληκτική ενότητα της έρευνας έχει τίτλο Policy-related
observations. Ξεκινά με μια αναφορά στην πολιτική βία στον ελλαδικό χώρο σε σχέση με τη γενική τάση στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ή περίπου. Και αυτό διότι οι συγγραφείς αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να συγκρίνουν την πολιτική βία στην Ελλάδα με τις μορφές βίας,
γενικά και αόριστα, που αναπτύσσονται στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Εκκινούν, μάλιστα, από μια διαπίστωση απολύτως έωλη
και ακαδημαϊκά τρωτή, αφού δε συνοδεύεται από κανενός είδους
προσπάθεια τεκμηρίωσης: «σε αντίθεση με τις τρέχουσες τάσεις
της βίας στην Ευρώπη, οι οποίες προκαλούνται από την ισλαμική
τρομοκρατία και τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό, η πολιτική βία
στην Ελλάδα είναι ένα καθαρά εγχώριο προϊόν» (σ.12, η μετάφραση
δική μας).
Τι αποκομίζουμε από την παραπάνω διατύπωση; Σε
πρώτο χρόνο, οι συγγραφείς μάς προσφέρουν τη δυνατότητα να
εμπεδώσουμε τον αντιμουσουλμανισμό, ακόμα κι αν αυτό είναι
φαινομενικά παντελώς άσχετο με οτιδήποτε πραγματεύεται η
συγκεκριμένη έρευνα. Σε δεύτερο χρόνο, όμως, μας προσφέρουν
επίσης μια ακόμα ευκαιρία να εμπεδώσουμε τον εν τέλει μη
πολιτικό χαρακτήρα της πολιτικής βίας· μια «πολιτική βία» που
μπορεί να συγκριθεί με μια θρησκευτικού προσανατολισμού,
παύει να δικαιολογεί τον επιθετικό της προσδιορισμό. Ή, για να
εντάξουμε το συλλογισμό μας στο σχήμα που δημιουργήσαμε
προηγουμένως και να αντιστρέψουμε το παραπάνω σχόλιο, ένας
χώρος που δημιουργείται τεχνηέντως ώστε να φιλοξενήσει την,
απογυμνωμένη από το συγκείμενο, πληθυντική «πολιτική βία»
των «άκρων», προκειμένου να αποτελέσει προνομιακό πεδίο
σύγκρισης, είναι τόσο μονωμένος από το πλέγμα των κοινωνικών
σχέσεων και της ιστορικότητας, που μετατρέπεται σε εργαστήριο
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(ή αρένα). Μπορεί να φιλοξενήσει κάθε «βία», να την ενσωματώσει
σε ένα κλειστό σύστημα, εντός του οποίου η μόνη δυνατότητα είναι
η συγκρισιμότητα: συγκρισιμότητα στόχων, αριθμών, εν τέλει Joule
και πολλαπλάσιών του.
Θέλουμε να σταθούμε και σε μια άλλη διάσταση της
παραπάνω διατύπωσης, τη φράση «καθαρά εγχώριο προϊόν» [purely domestic product]. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι, σε αντίθεση
με τη θρησκευτική βία στην Ευρώπη, η οποία, όπως σημειώνουν,
ασκείται κατά πλειοψηφία από μετανάστες ή άτομα που έχουν ένα
παρελθόν μετανάστευσης, η «χαμηλής έντασης» πολιτική βία στον
ελλαδικό χώρο ασκείται κυρίως από «αυτόχθονες δρώντες» [indigenous actors] (σ.12). Το ζήτημα είναι ότι η φράση «καθαρά εγχώριο
προϊόν», λειτουργεί και σε ένα δεύτερο επίπεδο, ως συνδήλωση: με
τον ίδιο τρόπο που η αρχιτεκτονική του λόγου που αναπτύσσεται
στην έρευνα απογυμνώνει τη βία από το πολιτικό της περιεχόμενο,
η πολιτική βία στον ελλαδικό χώρο απομονώνεται ως φαινόμενο
από το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο. Συνθέτοντας τις δύο
τομές, οι πολιτικο-θεωρητικές προκείμενες των δρώντων αποκτούν
αυστηρή γεωγραφική εξάρτηση· οι σχέσεις, τα εγχειρήματα και η βία
που ασκείται, κατανοούνται αποκλειστικά εντός της χωρικότητας
του έθνους-κράτους. Ο συμβολισμός που αναπτύσσεται με τη
χρήση της συγκεκριμένης φράσης, δημιουργεί δύο συνθήκες που
παράγουν αποτελέσματα: αφενός, η εκδήλωση βίας «χαμηλής
έντασης» ως ένδειξη αλληλεγγύης/συμπαράστασης/συνενοχής
με ένα γεγονός που συνέβη, επί παραδείγματι, στην Ινδονησία ή
τη Γαλλία, παρότι μπορεί να νοηματοδοτείται ως τέτοια από τα
δρώντα υποκείμενα, δεν μπορεί ποτέ να μη νοηθεί ως απολύτως
ανεξάρτητη από κάθε συγκείμενο που υπερβαίνει το εθνικό
κράτος, με βάση το παραπάνω σχήμα. Αφετέρου, συνηγορεί υπέρ
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της εμπέδωσης του ιδεολογήματος ότι η πολιτική βία αποτελεί
φαινόμενο που χαρακτηρίζει, με την ένταση που του αποδίδεται,
μόνο την ελληνική κοινωνία.
Το κείμενο της έρευνας συνεχίζει με μια διαπίστωση
και τέσσερις προτάσεις. Δεδομένης της σκόπιμης απουσίας
εννοιολόγησης της πολιτικής βίας γενικά και της πολιτικής βίας
«χαμηλής έντασης» ειδικότερα και υπό το πρίσμα όσων γράψαμε
γι’ αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως ξεκάθαρη αναπαραγωγή του
δόγματος Marini, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως, στην πράξη,
οι προτάσεις που οι δύο συγγραφείς διατυπώνουν, εντάσσονται στα
πλαίσια μιας ευρύτερης αντιτρομοκρατικής πολιτικής. Επιλέγουμε,
αρχικά, να εξετάσουμε τη διαπίστωση που καταγράφεται στο κείμενο (σ.12, η μετάφραση δική μας):
Πρώτον, η πολιτική βία έχει τριπλασιαστεί από το 2008
έως το 2018. Η βία της άκρας αριστεράς είναι 3.5 φορές
μεγαλύτερη από τη βία της άκρας δεξιάς, όταν κοιτάζουμε
τους συνολικούς αριθμούς στην πάροδο του χρόνου. Παρότι
ο ρυθμός της αύξησης δεν είναι γραμμικός, η σύγκριση των
επιπέδων του 2008 με εκείνα του 2018 υποδεικνύει πως η
βία που ασκήθηκε από την άκρα αριστερά αυξήθηκε κατά
1.7 φορές και η βία που ασκήθηκε από την άκρα δεξιά κατά
12.5 φορές.
Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη σύγκριση και το αποτέλεσμά της
(3.5 φορές μεγαλύτερη η «βία της άκρας αριστεράς»), no offense
taken25. Δεύτερον, όπως είπαμε, το συγκείμενο λάμπει δια της
παταγώδους απουσίας του· η σύγκριση των μεγεθών έχει ανιστορικό
χαρακτήρα, με μια εξαίρεση που θα φανεί λίγο παρακάτω και θα
25 Υπό το φως της παρατήρησης ότι η «άκρα αριστερά» είναι, εν τέλει,
«αναρχία».
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αποκαλύψει ένα δεύτερο στόχο της έρευνας. Πριν περάσουμε,
όμως, στην ανάλυση των προτάσεων πολιτικής, έχει σημασία να
ανοίξουμε μια παρένθεση. Στο κείμενο, οι συγγραφείς αναφέρουν
(σ.12, η μετάφραση δική μας): «τα στοιχεία μας υποδεικνύουν τον ταχύ
πολλαπλασιασμό των οργανώσεων και στα δύο φάσματα [spectrums], παρότι η πλειοψηφία των βίαιων περιστατικών διαπράττεται από συγκεκριμένους δρώντες». Μια γρήγορη εξέταση του
πίνακα που καταγράφει τους δράστες των βίαιων ενεργειών, τον
οποίο έχουμε παραθέσει σε προηγούμενο σημείο, αποκαλύπτει
ποιοι είναι αυτοί οι «συγκεκριμένοι δρώντες». Σε απόλυτους αριθμούς, από τις 2051 ερευνώμενες περιπτώσεις βίαιης δράσης, οι 836
αποδίδονται σε αναρχικούς. Υπό το φως αυτής της παρατήρησης,
λοιπόν, αναρωτιόμαστε ειλικρινά γιατί οι συγγραφείς αισθάνθηκαν
την ανάγκη να υπονοήσουν αντί να κατονομάσουν ευθέως. Από την
πλευρά μας, θα τις παροτρύναμε, την επόμενη φορά, να είναι περισσότερο σαφείς. Άλλωστε, τίποτα στο κείμενο δεν είναι βουβό. Ας
προχωρήσουμε, όμως, στην εξέταση των προτάσεων.
Η πρώτη πρόταση (η ανάληψη, δηλαδή, δράσης που θα
λαμβάνει υπόψη της τα «ευρήματα») των συγγραφέων έπεται της
εξής παραδοχής (σ.12, η μετάφραση δική μας): «ανεξάρτητα από τα
αίτια, όλες αυτές οι ανησυχητικές τάσεις υπονοούν συγκέντρωση
ανθρώπινων και υλικών πόρων, δίκτυα κοινωνικοποίησης και στρατηγικές στρατολόγησης. Οποιαδήποτε στρατηγική πρόληψης για
την αντιμετώπιση του φαινομένου, θα έπρεπε να ξεκινήσει λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις παραμέτρους».
Διαβάζουμε έκπληκτοι ότι τα υποκείμενα που προχωρούν
σε «χαμηλής έντασης» βίαιες ενέργειες (στο εξής, αναρχικοί,
όχι μόνο επειδή αποτελούν την κατηγορία στην οποία η έρευνα
αποδίδει την πλειοψηφία των δράσεων, αλλά και επειδή η δική μας
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μέριμνα αφορά τη συγκεκριμένη ταυτότητα) αναπτύσσουν δίκτυα
κοινωνικοποίησης! Αντιλαμβανόμαστε απολύτως ότι η έρευνα
οφείλει να παρουσιάσει ευρήματα και οι συγγραφείς, όπως και
άλλοι συνάδελφοί τους στο παρελθόν, νιώθουν την υποχρέωση να
αποδώσουν στους εαυτούς τους τον τιμητικό τίτλο του χαρτογράφου
του χώρου των αναρχικών, αλλά αποτελεί διάρρηξη θυρών που όχι
απλά είναι ανοιχτές, αλλά έχουν πολιορκηθεί με κριό, η ερευνητική
διαπίστωση ότι οι αναρχικοί αναπτύσσουν δίκτυα επικοινωνίας,
κοινωνικοποίησης και απευθύνονται ενίοτε σε άλλους ανθρώπους
που δεν είναι ακόμη αναρχικοί (για τα περί «στρατολόγησης»). Σε
κάθε περίπτωση, πάντως, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αυτού
του είδους η παρουσίαση πρακτικών, που χαρακτηρίζουν κάθε
πολιτικό χώρο, έχει δύο συνέπειες. Η πρώτη είναι η επανάληψη
της προσπάθειας εμπέδωσης ότι οι αναρχικοί αποτελούν ένα
φαινόμενο-εξαίρεση στη σφαίρα του κοινωνικού. Μόνο στα πλαίσια
της ανάλυσης ενός τέτοιου φαινομένου αποκτά νόημα αυτή η σειρά
παρατηρήσεων. Το γεγονός αυτό συνιστά επαναβεβαίωση της αποκοινωνικοποίησης της αναρχικής παρέμβασης. Η δεύτερη είναι
η διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης μεθοδολογικής πρακτικής:
οι αναρχικοί (ή τα «άκρα», εν γένει) αντιμετωπίζονται περίπου ως
ανταγωνιστικός εσωτερικός στρατιωτικός πόλος. Δημιουργείται
ένα (απολύτως κενό ερευνητικής αποκαλυπτικότητας) αποτύπωμα
δομών, κοινωνικών σχέσεων και δράσεων που χρήζει περαιτέρω
έρευνας, αποκαλύπτονται δίκτυα στρατολόγησης από τη δεξαμενή
των ανυποψίαστων πολιτών που δεν έχουν αποσπαστεί από
το κοινωνικό σώμα (κομμάτι του οποίου δεν είναι ο υπό μελέτη
πόλος), που πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια και η δράση
τους να ανακοπεί. Τέλος, επισημαίνεται, εν είδει στρατιωτικής
έκθεσης, ότι η υπό εξέταση δομή συγκεντρώνει ανθρώπινους και
υλικούς πόρους, χωρίς κανείς να είναι σε θέση πλέον να προβεί
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σε οποιουδήποτε είδους διάκριση σχετικά με τους σκοπούς, αφού
κάτι τέτοιο ούτε απαιτείται, ούτε είναι και εφικτό, εφόσον η θολή
διαχωριστική γραμμή μεταξύ πολιτικής βίας και πολιτικής βίας
«χαμηλής έντασης» (οι οποίες ποτέ δεν ορίστηκαν στην έρευνα)
εξαϋλώνεται, σε αυτή την τελευταία, αλλά κρισιμότερη, ενότητα
του κειμένου.
Εφόσον, λοιπόν, οι στρατηγικές πρόληψης θα πρέπει να
εκκινούν από την προσπάθεια υπονόμευσης των παραπάνω,
γίνεται εμφανής η επαναδιατύπωση όλων των σχημάτων που έχουν
κατά καιρούς εμπνευστεί μπάτσοι και εισαγγελείς. Από τη στιγμή
που ο δρόμος για την αντιμετώπιση της πολιτικής βίας διέρχεται
από την παρέμβαση στα συγκροτητικά γνωρίσματα ενός πολιτικού
χώρου, αυτός ο πολιτικός χώρος τίθεται αυτομάτως σε κατάσταση
εξαίρεσης, παύει να γίνεται κατανοητός ως πολιτικός και υπόκειται
στη δικαιοδοσία της αντεγκληματικής και αντιτρομοκρατικής
πολιτικής, σε όλα του τα επίπεδα.
Η δεύτερη πρόταση ανάληψης πολιτικής δράσης από την
πλευρά των συγγραφέων είναι η ακόλουθη (σ.12, η μετάφραση δική
μας):
Δεύτερον, η ανησυχητική αύξηση της βίας τόσο της άκρας
αριστεράς, όσο και της άκρας δεξιάς μετά το 2014, μαρτυρά
ελλιπή και αναποτελεσματική καταστολή. Η αστυνόμευση
θα πρέπει να λάβει υπόψη της τη συγκεκριμένη
διαμόρφωση της πολιτικής βίας -με σεβασμό προς τους
δρώντες- τους στόχους και τα γεγονότα και να σχεδιάσει
προσαρμοσμένες πολιτικές, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν
αυτά τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτικής
βίας.
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Η δεύτερη και η τέταρτη πρόταση ανάληψης πολιτικής
δράσης αποτελούν τις συμπυκνώσεις της στοχοθεσίας του
εγχειρήματος, που ανέλαβαν οι Γεωργιάδου και Ρόρη. Θα
μπορούσαν, κάλλιστα, να παραλείψουν όλα τα σκουπίδια που
έγραψαν μέχρι αυτό το σημείο, αλλά κατανοούμε την ανάγκη
αφενός οι προτάσεις τους να αποκτήσουν τη δομή και το κοινωνικό
κύρος μιας επιστημονικής μελέτης και αφετέρου [την ανάγκη τους]
να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό όφελος από αυτήν τους την
ενασχόληση. Γενικά, αντιπαθούμε τις λειτουργιστικές ερμηνείες·
τείνουν να έχουν πρωθύστερο χαρακτήρα και να παρουσιάζουν
αδυναμία θεματοποίησης της απόκλισης. Παρόλα αυτά, στην
προκειμένη περίπτωση και ιδιαίτερα έχοντας υπόψη μας τους
οργανισμούς που ενεπλάκησαν στην εκπόνηση της έρευνας και
τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση παρουσίασής της, θεωρούμε
πως μπορούμε, με ασφάλεια, να καταλήξουμε στο συμπέρασμα
πως η συγκεκριμένη έρευνα εκπονήθηκε με δύο ξεκάθαρους
σκοπούς: πρώτον, να προσφέρει τα θεωρητικά θεμέλια για ένα
πλαίσιο λόγου που προϋπήρχε αυτής και άλλων αντίστοιχών της
ερευνών, καθώς και για τις πολιτικές που εκπορεύονται από αυτό
ή θα διαμορφωθούν, το επόμενο διάστημα από αυτό. Αφετέρου,
προκειμένου να αποτελέσει μια συνεισφορά υπέρ της πρώτης,
στην πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αναρχικής
βίας. Μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε το δεύτερο αυτό σκέλος, στο
βαθμό που μας αφορά έμμεσα και γι’ αυτό το κάνουμε. Σε ό,τι αφορά
τη σύγκρουση των κομμάτων εξουσίας, παραμένουμε αδιάφοροι
και διασαφηνίζουμε πως δεν έχουμε κενά μνήμης και δεν πρόκειται
να εμπλακούμε σε καμία διαδικασία εκλογής «φιλικής» πολιτικής
εξουσίας· πολύ απλά τέτοια δεν υφίσταται και οι αιχμάλωτοι στα
κελιά της δημοκρατίας είναι η ζωντανή υπενθύμιση και αυτής της
NEGATIVE REVIEWS
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πραγματικότητας και της επιλογής να αποφύγουμε, ως αναρχικοί,
της συνδιαλλαγή με αυτή.
Υπό το πρίσμα όσων προηγήθηκαν, νομίζουμε πως είναι
κατανοητή η προσπάθεια να αναδειχθεί η περίοδος μετά το 2014 ως
διάστημα κατά το οποίο η καταστολή υπήρξε ανεπαρκής. Η αντίληψη
αυτή εκφράζει μια συγκεκριμένη προσέγγιση της κατασταλτικής
πολιτικής. Από την πλευρά μας, σε σχέση με το ζήτημα αυτό,
θεωρούμε πως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εφόσον η ρητορική
που αναπτύσσουν οι συγγραφείς αφορά κυρίως τον αναρχικό χώρο,
όπως θα γίνει αντιληπτό με μεγαλύτερη σαφήνεια στη συνέχεια, η
απάντηση είναι εξαιρετικά απλή: η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Αν.Ελ.
επεδίωξε, κατά το πρώτο διάστημα της παραμονής της στην
εξουσία, να εφαρμόσει ένα σχέδιο συμμετοχικής αντεγκληματικής
πολιτικής26 προκειμένου να αποσπάσει ισχυρή κοινωνική
νομιμοποίηση, ενώ, ταυτόχρονα, ανέπτυξε στο δημόσιο λόγο της,
ένα σχήμα διάκρισης ανάμεσα στα διεκδικητικά μαζικά κινήματα
εν γένει και τους αναρχικούς, αφενός επικυρώνοντας την κατίσχυση
της αρχιτεκτονικής αποκλεισμού της αναρχικής παρέμβασης από
το χώρο του κοινωνικού και, αφετέρου, παρουσιάζοντας τη δική της
αντεγκληματική και αντιτρομοκρατική πολιτική ως αυτονομημένη
από τις πολιτικές διαχείρισης των συλλογικών κινημάτων. Ο
ανιστορικός χαρακτήρας που προσλαμβάνει η έρευνα αποσιωπά,
επίσης, το συγκείμενο στο οποίο εγγράφονται οι βίαιες δράσεις
που καταγράφονται σε αυτήν. Μια προσεκτική ανασκόπησή τους,
26 Η πρόθεση αυτή, εκπεφρασμένη από τον τότε υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ. Γ. Πανούση,
αποτελεί διαχρονική θέση του τελευταίου και έχει διατυπωθεί γραπτώς ήδη
πριν από την υπουργοποίησή του (Βιδάλη, Γεωργούλας, Καρίτζης,…,Πανούσης,
2018: 117-121). Παρατίθεται και ο σύνδεσμος όπου δηλώνεται η πρόθεση εφαρμογής αυτής της πολιτικής: https://www.enikos.gr/politics/319628/
panousis-exoume-sxedio-gia-symmetoxiki-antegklimatiki-politiki
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αποτυπώνει με ευκρίνεια τη διαλεκτική τους σχέση με την κατασταλτική πολιτική της συγκυβέρνησης. Στην παράγραφο που
παραθέτουμε από το βιβλίο των Μαραγκουδάκη και Πασχαλίδη,
στο εισαγωγικό σκέλος του παρόντος κειμένου, είναι εμφανή και τα
δύο στοιχεία που περιγράψαμε παραπάνω: τόσο η κατανόηση του
αναρχικού χώρου με όρους στρατιωτικά οργανωμένου πόλου (εξ ου
και η χρήση του όρου «όπλο»), όσο και η προσπάθεια ταυτόχρονης
εργαλειοποίησης του ζητήματος, προκειμένου να εξυπηρετηθούν
κομματικές σκοπιμότητες.
Αυτό που επιθυμούμε να αναδείξουμε στην συγκεκριμένη
πρόταση σχετίζεται με τις παρατηρήσεις των δύο συγγραφέων
στην πρώτη [πρόταση], όπως τις αναλύσαμε παραπάνω. Σε αυτό
το σημείο, είναι εμφανής τόσο η στόχευση της πρόσληψης των
αναρχικών ως οργανωμένου στρατιωτικού πόλου, όσο και η οδός
που προτείνεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Θεωρούμε
σημαντικό να παρακολουθήσουμε την πορεία του θεωρητικού
οικοδομήματος. Η απουσία εννοιολόγησης της βίας και των οργανώσεων επιτρέπει - μέσω ενός μηχανισμού περάτωσης της
έρευνας που την αγνοεί, επειδή στηρίζεται σε σχήματα που έχουν
αναπτύξει κατά καιρούς οι κρατικοί μηχανισμοί και τα οποία θα
επαναβεβαιωθούν, εν τέλει, από τα ίδια τα πορίσματα της έρευνας τη διαμόρφωση a posteriori υπόρρητων ορισμών. Οι ορισμοί αυτοί,
ακριβώς λόγω αυτού τους του χαρακτήρα, ενέχουν δυνητικά τόσο
ένα στοιχείο ψευδο-σταθερότητας - επειδή μπορεί να υποστηριχθεί
ότι προέκυψαν από εμπειρικά δεδομένα που εν τέλει δημιουργούν
ωστόσο, τις προκείμενες από τις οποίες θεωρείται ότι παρήχθησαν
-, όσο και ένα στοιχείο ελαστικότητας, αφού, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, είναι ευεπίφοροι σε εννοιοδότηση και κατά βούληση διαχείριση. Το ίδιο συμβαίνει με την επεξεργασία της κατηγορίας του
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αναρχισμού: η επαναβεβαίωση της τοποθέτησης του αναρχικού
πολιτικού χώρου σε κατάσταση εξαίρεσης, η απονοηματοδότηση
της έννοιας του «πολιτικού» σε ό,τι τον αφορά, διαμορφώνει μια
συνθήκη κατά την οποία ο όρος «αναρχισμός» εμφανίζεται άνευ
εννοιολογικού περιεχομένου. Το τελευταίο, σε συνδυασμό με όσα
σημειώσαμε αμέσως παραπάνω, οδηγεί σε μια επανεννοιοδότηση
του όρου που, πλέον, περιλαμβάνει, εφόσον έχει αποκοπεί από το
κοινωνικό του συγκείμενο, τους τύπους της βίας που αποδόθηκαν
στην ταξινομική κατηγορία «αναρχικοί»· μιας βίας από την οποία
έχει αφαιρεθεί οποιαδήποτε έννοια ιστορικότητας και η οποία
τοποθετείται στο πεδίο της συγκρισιμότητας, με ρευστοποιημένο
τον πολιτικό της χαρακτήρα. Εν τέλει, καθίσταται αδύνατη η
κατανόηση της νέας κατηγορίας του αναρχισμού με οποιαδήποτε
αναφορά στο κοινωνικό συγκείμενο ή συγκεκριμένες πολιτικοθεωρητικές προκείμενες. Έτσι, ο αναρχισμός αποδίδεται στη
φροντίδα της αντεγκληματικής και αντιτρομοκρατικής πολιτικής,
διαχωρισμένος από όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ταυτότητες και
ανεξήγητα, αυτόνομα εγκληματικός, εφόσον αυτό υποδεικνύουν τα
εμπειρικά δεδομένα, των οποίων η μεσολαβητική για την απόδοση
νοήματος και την ιεράρχηση κοινωνικών ταυτοτήτων λειτουργία,
γίνεται εμφανής στο σχήμα αυτό. Με αυτή την έννοια, ο αναρχικός
χώρος προσεγγίζεται ως οργανωμένος στρατιωτικός πόλος και ο
αναρχισμός ταυτίζεται αφηρημένα με την πολιτική βία και μάλιστα
στην ελληνική της εκδοχή, εφόσον, όπως έχουμε ήδη επισημάνει,
οι συμβολικές συνδηλώσεις του «εγχώριου προϊόντος» έχουν
διαμορφώσει εύφορο περιβάλλον. Υπό αυτό το πρίσμα, συνεπώς,
του φαινομένου-εξαίρεση, μπορεί να κατανοηθεί η προτροπή των
συγγραφέων για προσαρμοσμένες πολιτικές αντιμετώπισης. Οι
έκτακτες περιστάσεις απαιτούν πράγματι έκτακτα μέτρα.
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Για την τρίτη πρόταση των συγγραφέων δεν έχουμε να
σημειώσουμε πολλά. Επισημαίνεται η σχέση πυρήνων [cells] της
ΕΛ.ΑΣ. με φασίστες και συστήνεται η ανάληψη προληπτικής και
κατασταλτικής δράσης, καθώς και η πολιτισμική εκπαίδευση των
μπάτσων (σ.12). Το μόνο που θα θέλαμε να σημειώσουμε είναι πως
ο φιλελεύθερος αντιφασισμός μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, μια
εξαιρετική ευκαιρία για ακαδημαϊκή ανέλιξη από τη μία, αλλά και
ένα χρήσιμο ανάχωμα άμυνας. Θα το καταλάβει αυτό κανείς καλύτερα μετά από μια ανάγνωση του βιογραφικού των δύο συγγραφέων· της Β. Γεωργιάδου, ειδικά.
Η τέταρτη πρόταση είναι κρίσιμη. Εδώ, οι συγγραφείς
αναφέρονται στις «χαμηλής έντασης» βίαιες ενέργειες που, στην
ταξινόμηση που έχει προηγηθεί, αποδίδονται σε φοιτητές. Ωστόσο,
εδώ, κάθε προσπάθεια να υπονοηθεί και να μην κατονομαστεί η
ταυτότητα του εχθρού, εγκαταλείπεται. Διαβάζουμε (σ.12-13, η
μετάφραση δική μας):
Τέταρτον, το 4% της βίας της άκρας αριστεράς και το 2%
της βίας της άκρας δεξιάς ασκείται από φοιτητές [students
– επιλέγεται η μετάφραση του όρου ως φοιτητές, εφόσον,
στη συνέχεια, γίνεται ειδικά αναφορά στο πανεπιστήμιο].
Παρότι οι αριθμοί φαίνονται μικροί, θα πρέπει να αναφερθεί ότι αυτός ο τύπος λαμβάνει υπόψη τη βία που ασκείται
εντός ή κατά τη διάρκεια φοιτητικών κινήσεων. Δε θα πρέπει κανείς να υποτιμήσει το γεγονός πως οι φοιτητές που
εμπλέκονται με τη βία είναι στην πραγματικότητα περισσότεροι, από τη στιγμή που ένα μέρος τους έχει καταγραφεί
υπό τον τύπο δρώντος «αναρχικοί», «ομάδες/οργανώσεις»
και/ή «άγνωστοι». Ο αναρχισμός είναι ιδιαίτερα δημοφιλής
μεταξύ των φοιτητών πανεπιστημίου, ενώ αναρχικοί έχουν
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συστηματικά εμπλακεί σε κινήματα διαμαρτυρίας ενάντια
σε μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση (Vradis & Dalakoglou 2009). Η βίαιη δράση εφήβων μπορεί να συνδεθεί
με ριζοσπαστικές και εξτρεμιστικές συμπεριφορές
στην ενήλικη ζωή. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει
να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο προωθώντας
δημοκρατικές αρχές, την πολυπολιτισμικότητα, την ανοχή
μέσω της αγωγής του πολίτη.
Το απόσπασμα επιβεβαιώνει την παρατήρησή μας σχετικά
με την ταξινομική διαίρεση που προηγήθηκε. Στην πράξη, οι δύο
συγγραφείς παραδέχονται ότι οι κατηγορίες που έχουν παραθέσει
σε αυτή είναι επαλλάσσουσες, αφού έχουν ένα μέρος του
πλάτους τους κοινό: με τη δική τους διατύπωση, «οι φοιτητές που
εμπλέκονται με τη βία είναι στην πραγματικότητα περισσότεροι,
από τη στιγμή που ένα μέρος τους έχει καταγραφεί υπό τον τύπο
δρώντος ‘αναρχικοί’, ‘ομάδες/οργανώσεις’ και/ή ‘άγνωστοι’». Σε
σχέση με αυτή την τελευταία αναφορά περί «αγνώστων», υπάρχουν
δύο ενδεχόμενα: είτε οι συγγραφείς χαρακτηρίζονται από τόσο
μεγάλη διορατικότητα που μετατρέπονται σε πανοπτικά, είτε, εν
τέλει, ένα μέρος της τάξης «άγνωστοι» περιλαμβάνει την περιβόητη
οργάνωση «αναρχικοί/αναρχικές».
Η συνέχεια είναι ακόμη κατατοπιστικότερη σχετικά
με τις προθέσεις τους. Ξαφνικά, όλα τα προκαλύμματα που
χρησιμοποιήθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή, δε χρειάζονται πια. Η
αόριστη διατύπωση περί βίας «χαμηλής έντασης» εγκαταλείπεται,
όπως και η αναφορά στην πολιτική βία γενικά και έρχεται στο
προσκήνιο ο αναρχισμός. Το ζήτημα, λοιπόν, εδώ, είναι η δημόσια
παρουσία των αναρχικών στο πανεπιστήμιο. Από τη στιγμή, βέβαια,
που ο αναρχισμός, ως ταυτότητα, έχει διέλθει από το μηχανισμό
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εννοιολογικής ανασυγκρότησης που έχουμε περιγράψει, οι νέες
βάσεις στις οποίες τίθεται πλέον το πρόβλημα δε μπορούν παρά
να αφορούν τα επίπεδα της καταστολής. Υπό αυτήν την έννοια, η
τελευταία αυτή πρόταση των συγγραφέων είναι συμπληρωματική
της δεύτερης. Η ιδεολογική αντιπαράθεση με το φαινόμενο
είναι ο δεύτερος, αλλά εξίσου αναγκαίος, πόλος προκειμένου
ο αναρχισμός να αντιμετωπιστεί, ως φαινόμενο-εξαίρεση, με
αποτελεσματικότητα.
Η συγκεκριμένη παρατήρηση αναδεικνύει δύο επίπεδα:
πρώτον, ένα επίπεδο που σχετίζεται με τη θέση ενός τμήματος
του ακαδημαϊκού προσωπικού και, δεύτερον, ένα επίπεδο που
αφορά την ίδια την αναρχική κριτική. Στο πρώτο επίπεδο, γίνεται
εμφανές πως, αν και η γνωσιολογική στροφή27 που χαρακτηρίζει
τις καπιταλιστικές κοινωνίες των τελευταίων χρόνων, στα πλαίσια
αυτού που ονομάζεται τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, έχει
υπονομεύσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα του μεταπολεμικού
βιομηχανικού πανεπιστημίου, τη δυνατότητά του να λειτουργεί
ως εγγυητής της ταξικής κινητικότητας και αρχίζει να θέτει υπό
αίρεση το αξιακό πλέγμα που σχετίζεται με αυτό, η σταθερή του
λειτουργία ως μηχανισμού που αναπαράγει την πειθάρχηση και,
υπό αυτή την έννοια, δημιουργεί το υπόστρωμα για και πλαισιώνει
27 Η προοδευτική μηχανοποίηση της εκπαιδευτικής πρακτικής και η
αλγοριθμοποίηση της διανοητικής παραγωγής παράγει αποτελέσματα
τόσο για τη γνωσιακή διαδικασία (τα οποία θέτουν το ζήτημα μιας
επικαιροποιημένης γνωσιοθεωρίας), όσο και για τις ευρύτερες κοινωνικές
σχέσεις. Η αξία της παραδοσιακής γνωσιακής εργαλειοθήκης που παρέχει
το πανεπιστήμιο στους φοιτητές υπονομεύεται από την κατίσχυση της
ανάγκης για ελαστικότητα και αέναη επανακατάρτιση («δια βίου μάθηση»)
και τη μεγαλύτερη σημασία που η τελευταία αποδίδει στα λεγόμενα “soft
skills”, όπως είναι οι επικοινωνιακές ικανότητες, η ικανότητα γρήγορης αφομοίωσης, η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και η ομαδικότητα.
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αξιακά την ηθική της εργασίας, δεν είναι η μόνη ιδιότητα που
του έχει απομείνει. Η συγκεκριμένη έρευνα αποδεικνύει ότι,
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα
και τις κρατικές πολιτικές καταστολής, το ελληνικό πανεπιστήμιο
διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο. Αφενός επενδύει τα αστυνομοδικαστικά δόγματα με επιστημονικό κύρος· η επιστήμη, άλλωστε,
ως αφαίρεση που δεν ταυτίζεται απολύτως με το πανεπιστήμιο,
αλλά το υπερβαίνει, δεν έχει κλονιστεί από την κοινωνικά κυρίαρχη
θέση που της επεφύλαξε η νεωτερικότητα. Αφετέρου, ένα τμήμα
της έρευνας που παράγεται από το ελληνικό πανεπιστήμιο - τμήμα
που συγκεντρώνει πλήθος κονδυλίων και προσελκύει «στρατηγικές
συνεργασίες» με το στρατό και τους μπάτσους - παράγει υλικά και
άυλα αποτελέσματα για το κράτος. Κι αν στην περίπτωση ιδρυμάτων
όπως το ΕΜΠ, τα αποτελέσματα αυτά παίρνουν τη μορφή
Επιχειρησιακών Κέντρων Επιτήρησης Συνόρων28, στην περίπτωση
των κοινωνικών επιστημών, τα αποτελέσματα είναι αυτά που
περιγράφουμε σε όλη την έκταση του κειμένου. Συνεπώς, για να
κλείσουμε τη συζήτηση για αυτό το πρώτο επίπεδο, ένα τμήμα του
ακαδημαϊκού προσωπικού συνιστά, μέσω του παραγόμενου λόγου
του, την άλλη όψη της κρατικής καταστολής.29
28 Το 2012, ο τότε υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. Χ. Παπουτσής, συνεχάρη το ΕΜΠ
«για τη μελέτη, παρακολούθηση και κατασκευή του Επιχειρησιακού
Κέντρου Επιτήρησης Συνόρων με θερμικές κάμερες στη Νέα Βύσσα, στο
νομό Έβρου». Ο σύνδεσμος της είδησης: http://www.hcg.gr/node/2177
29 Το καλύτερο παράδειγμα, εδώ, είναι μάλλον η απόφαση του Πανεπιστημίου
Αιγαίου να παραχωρήσει άδεια χρήσης του δικτύου του στο λιμενικό και τη
FRONTEX, (αλλά και χώρο του πανεπιστημίου για την «τοποθέτηση εξοπλισμού») προκειμένου να μεταφέρονται τα δεδομένα που συνέλεγε το αερόπλοιο που η τελευταία είχε νοικιάσει για να παρακολουθεί τις προσφυγικές
ροές, στα πλαίσια της συμφωνίας ΕΕ και Τουρκίας, αλλά και να εποπτεύει τα
θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας. Και είναι το καλύτερο παράδειγμα, γιατί το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, διαθέτοντας τμήματα και θετικών και κοινωνικών
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Το δεύτερο επίπεδο που αναδεικνύεται από την
υπογράμμιση της επιχειρούμενης ιδεολογικής αντιπαράθεσης με
τον αναρχισμό, εκκινεί ακριβώς από την τελευταία διατύπωση της
παραγράφου που προηγήθηκε. Η αναρχική κριτική οφείλει να προσεγγίσει την ολότητα του κοινωνικού· και αυτή η προσέγγιση αφορά
και την επιστημονική παραγωγή λόγου. Στο σημείο αυτό, θεωρούμε
πως πρέπει να εισαχθεί μια διάκριση. Η επιστήμη εν γένει έχει
ιδεολογικό χαρακτήρα, καθώς δεν υφίσταται εν κενώ, αλλά συγκροτείται ως πρακτική εντός ιστορικά και κοινωνικά προσδιορισμένων
συνθηκών και φέρει την αξιακή πλαισίωση των τελευταίων. Η συγκεκριμένη θέση που αποδίδουμε σε ένα μέρος του ακαδημαϊκού
προσωπικού δεν εξαντλείται στην παραπάνω διαπίστωση, καθώς
περιλαμβάνει και τη συνειδητή ανάληψη και περάτωση του ρόλου
της προέκτασης των κατασταλτικών μηχανισμών, του συνομιλητή
των think tanks που εμπλέκονται στη σύνδεση του ελληνικού
πανεπιστημίου με το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα, του
εισηγητή αντεγκληματικών και αντιτρομοκρατικών πολιτικών
και του πρόθυμου ομοτράπεζου του πολιτικού προσωπικού.
Η θέση αυτή θεωρούμε πως πρέπει να καταγράφεται και η
βαρύτητα και η σημασία της να αναδεικνύονται από την αναρχική
κριτική. Ταυτόχρονα και επ’ ευκαιρία της αναφοράς μας σε αυτή,
αντιλαμβανόμαστε επίσης ως κεντρικής σημασίας το εγχείρημα
της ανάδειξης του ιδεολογικού χαρακτήρα της επιστήμης και
σκοπεύουμε να επανέλθουμε σύντομα στο συγκεκριμένο ζήτημα.
επιστημών, έχει τη δυνατότητα να παράγει τόσο υλικά, όσο και άυλα αποτελέσματα. Όσο, δε, γι’ αυτά τα τελευταία, θυμίζουμε ότι ο Μ. Μαραγκουδάκης
διδάσκει στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και, όπως
ενημερωνόμαστε από τον Εύδοξο, το βιβλίο Το Βέβηλο και το Ιερό στον Αναρχισμό,
μοιράζεται στους φοιτητές των μαθημάτων «Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία» και «Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας».
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Το κείμενο της έρευνας κλείνει με τρεις θέσεις. Η πρώτη
είναι ότι η βία επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα και την
οικονομική ανάπτυξη, καθώς αποθαρρύνει τους ξένους επενδυτές
και δημιουργεί περιβάλλον φόβου για τα ντόπια αφεντικά (σ.13).
Δε θα επεκταθούμε ιδιαίτερα σε σχέση με το συγκεκριμένο σημείο.
Θα αρκεστούμε στην παρατήρηση ότι η βιβλιογραφική αναφορά
που παρατίθεται είναι μια έρευνα του ΟΟΣΑ (OECD, 2016) που
δημοσιεύθηκε το 2016 και αφορά τη βία (γενικά), την κατάσταση
ευθραυστότητας που χαρακτηρίζει συγκεκριμένους κοινωνικούς
σχηματισμούς του πλανήτη και τις οικονομικές επιπτώσεις
της πρώτης. Δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε ότι οι δύο
συγγραφείς φαίνεται να αδιαφόρησαν παντελώς, προς το τέλος του
κειμένου τους, για την ίδια τη θεματική της έρευνάς τους. Η δεύτερη
θέση είναι ότι η πολιτική βία πλήττει τον τουρισμό, καθώς οδηγεί σε
μείωση των αφίξεων. Παρατίθεται παραπομπή σε σχετική έρευνα
του 2004 (Neumayer, 2004)30. Αφού υπογραμμίσουμε ότι τόσο η
τελευταία έρευνα στην οποία αναφέρονται οι συγγραφείς, όσο και
αυτή που αναφέραμε παραπάνω, ξεκινούν με την εννοιολόγηση
των όρων που εξετάζουν - κάτι που στην περίπτωση της έρευνας
των Γεωργιάδου και Ρόρη απουσιάζει και δημιουργεί ερωτήματα
ακόμα και για την ικανότητά τους να αντιγράψουν έναν από τους
ορισμούς που δίνονται στις έρευνες αναφοράς τους, προκειμένου
να παρουσιάσουν ένα αξιοπρεπέστερο τελικό αποτέλεσμα -, θα
θέλαμε να επισημάνουμε ότι, αν δεχθούμε τα πορίσματα της δεύτερης έρευνας αναφοράς, φαίνεται πως αποκομίζουμε μια στοιχειώδη γνώση για τις δυνατότητες της αναρχικής παρέμβασης,
ιδιαίτερα από τη στιγμή που, κατά τον Neumayer (2004: 261) που
την εκπόνησε, πλήγμα στον τουρισμό μπορεί να προκληθεί ακόμη
και από παρατεταμένες απεργίες. Η τρίτη θέση που διατυπώνεται
30 Ο σύνδεσμος πρόσβασης στην έρευνα: sci-hub.tw/10.1177/0022002703262358
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αφορά το οικονομικό κόστος της εξέγερσης του Δεκέμβρη. Οι
συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι δεν έχει εκπονηθεί έρευνα που
να αποτιμά τις οικονομικές συνέπειες της πολιτικής βίας στην
Ελλάδα, αλλά, παρόλα αυτά, παραθέτουν τις εκτιμήσεις του Δ.
Χαροντάκη31 για την οικονομική ζημιά που προκάλεσε η εξέγερση,
σε ένα κείμενο που δημοσιεύθηκε στο Βήμα στις 14 Δεκεμβρίου
2008, οκτώ μόλις μέρες μετά το ξέσπασμά της και ενώ η τελευταία
βρισκόταν ακόμη σε πλήρη εξέλιξη. Σημειώνουμε σκωπτικά πως
χρειάστηκε να αναζητήσουμε οι ίδιοι το συγκεκριμένο άρθρο,
καθώς οι συγγραφείς παρέθεσαν απλώς την ημερομηνία και το
μέσο δημοσίευσης και παρέλειψαν να το συμπεριλάβουν στη
βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαν για την εκπόνηση της έρευνας.32
Sloppy work, αλλά ελπίζουμε πως δε θα ανακόψει την πορεία τους
προς την καταξίωση.

31 Ο σύνδεσμος του άρθρου στο Βήμα: https://www.tovima.
g r / 2 0 0 8 / 1 2 / 1 4 / p o l i t i c s / a ny p o l o g i s t e s - o i - e p i p t w s e i s - s t o n - t z i r o /
32 Στην αναζήτησή μας ανακαλύψαμε, επίσης, ένα άρθρο του Σ. Καλύβα, ο
οποίος συμμετείχε στην παρουσίαση της έρευνας και στον οποίο παραπέμπουν
οι συγγραφείς, από τις 14/12/2008, με τίτλο Γιατί η Αθήνα καίγεται, στο οποίο,
αφού χαρακτηρίζει την εξέγερση «δυσανάλογη αντίδραση», μας ενημερώνει πως «οι εξεγερμένοι νέοι δεν ανήκουν στις δυσπραγούσες τάξεις,
δεν είναι φτωχοί ή μετανάστες (όπως στη Γαλλία)», αλλά «τυπικοί έφηβοι,
παιδιά της μεσαίας τάξης». Ο Σ. Καλύβας αποφαίνεται, επίσης, ότι το δυσανάλογο της αντίδρασης οφείλεται στην «αναρχική υποκουλτούρα» που
καλλιεργείται συστηματικά και κατισχύει κοινωνικά. Αλλά εδώ εξαφάνισε το συλλογικό μητροπολιτικό υποκείμενο… Ο σύνδεσμος του άρθρου στο
Βήμα:
https://www.tovima.gr/2008/12/14/opinions/giati-i-athina-kaigetai/
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Η τοποθέτηση Χρυσοχοΐδη και τα αντιαναρχικά συνέδρια
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση της
έρευνας, ο πολιτικός προϊστάμενος των μπάτσων Μ. Χρυσοχοΐδης
εκφώνησε μια εισήγηση, τμήματα της οποίας αναπαρήχθησαν από
τον τύπο. Ξεκινούμε παραθέτοντας τα αποσπάσματα (η ορθογραφία
και η σύνταξη διατηρούνται)33:
«Να συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν υπάρχει καμία, μα
καμία περίπτωση ανοχής στη βία. Η καταδίκη πρέπει να
είναι ομόφωνη, αμετάκλητη και να μην ασκείται από την
κοινωνία η υποχρέωση της καταδίκης περιστασιακά, και
ανάλογα με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις» είπε ο
Μ. Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον υπουργό, η ατιμωρησία
ήταν «ο βασικότατος λόγος για τον οποίον το πρόβλημα
33 Ο σύνδεσμος της καταχώρησης που φιλοξενεί τα αποσπάσματα: https://
www.iefimerida.gr/politiki/hrysohoidis-sto-ebea-den-yparhei-periptosi-anohissti-bia
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πήρε διαστάσεις, κατά τη γνώμη μου εξωπραγματικές. Το
κράτος δικαίου ήταν πάρα πολύ αδύναμο, η δημοκρατική
τάξη ουδέποτε επιβλήθηκε».
[…]
Ο ίδιος χαρακτήρισε την πολιτική βία ένα «πολυσυζητημένο
αντικείμενο» με χαρακτηριστικό τις εκ διαμέτρου αντίθετες
απόψεις οι οποίες διατυπώνονται. «Εκφράζονται απόψεις
που είτε θα είναι καταδικαστικές είτε θα είναι πάρα
πολύ υποστηρικτικές» είπε και πρόσθεσε: «Υπάρχουν
ακραιφνείς υποστηρικτές, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι
καταδικάζουν επίσης ακραιφνώς την πολιτική βία. Αυτό
που έχει, όμως, σημασία και ταυτίζεται με την ερμηνεία της
τρομοκρατίας, είναι ότι σε περιόδους έντονης βίας και όταν
η πολιτική συγκυρία το ευνοεί, τότε εμφανίζονται διάφοροι
διαμορφωτές κοινής γνώμης, διανοούμενοι, πολιτικοί οι
οποίοι πλάθουν θεωρίες περί δήθεν κινημάτων νεολαίας,
περί οργισμένης νεολαίας». Ο υπουργός υποστήριξε
αντίθετα, πως ήταν «ακραίες εκφράσεις της πολιτικής βίας
ανάλογα με την πολιτική συγκυρία».
[…]
Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε πιο πρόσφατα γεγονότα:
«Η δημοκρατία καλά κρατεί και επιχειρεί την ανασύνταξη
της, όμως το φαινόμενο της πολιτικής βίας υπάρχει και
σήμερα. Επιχειρείται να δικαιολογηθούν φαινόμενα, τα
οποία πραγματικά αναρωτιέται κανείς πού στηρίζονται.
Για παράδειγμα, έχεις μία γιάφκα, έχεις ένα δικό σου χώρο,
όπου έχει μέσα πυροσβεστήρες, μάσκες, στειλιάρια. Τι
είναι αυτό και τι σχέση έχει με τη δημοκρατία; Τι σχέση έχει
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με τους αγώνες, τι σχέση έχουν τα κινήματα;».
[…]
Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ευχαρίστησε τους ερευνητές και
εξέφρασε το θαυμασμό του γιατί «χρειάζεται πάρα πολύ
μεγάλη υπομονή και ταυτόχρονα πάρα πολύ μεγάλη ζέση
για κάποιον που θέλει να κάνει καριέρα ερευνητή» και
ολοκληρώνοντας την ομιλία του τόνισε:
«Τον τελευταίο καιρό προσπαθούμε να χαράξουμε
μία καινούργια πορεία να μπούμε πραγματικά στην
κανονικότητα. Έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι απόλυτος,
ότι η κοινωνία μας θέλει την κανονικότητα. Οι πολίτες
επιτέλους θέλουν να πάμε ένα βήμα μπρος, μετά από μία
περιπέτεια πολλών ετών στην κρίση και πιστεύω ότι, στο
βαθμό πού η δημοκρατική πολιτεία και τάξη αποφασίσει
να εφαρμόσει το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας, τότε
και η κοινωνία θα ακολουθήσει».
Η πολιτική διαδρομή του Χρυσοχοΐδη είναι γνωστή, οπότε
δε θα κουράσουμε με περαιτέρω αναφορές. Θα επικεντρώσουμε,
αντίθετα, την προσοχή μας στο λόγο που ανέπτυξε, όπως αυτός
διαφαίνεται στα αποσπάσματα που έχουμε στη διάθεσή μας,
επειδή θεωρούμε πως συνοψίζει, με τον ευκρινέστερο τρόπο, την
αρχιτεκτονική που διαμορφώθηκε στο κείμενο της έρευνας, όπως
την παρουσιάσαμε παραπάνω. Ο λόγος του, πέραν αυτού, προσδίδει
έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτελεί το επιστέγασμα του
σχήματος των δύο όψεων της κατασταλτικής πολιτικής (της υλικής
και της ιδεολογικής). Έτσι, λοιπόν, δεν είναι καθόλου τυχαία η σύμπτωση των απόψεών του με τα πορίσματα της έρευνας, ακόμα
κι αν αυτές διατυπώνονται με μεγαλύτερη τραχύτητα και χωρίς τη
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φαινομενικά ουδέτερη επιστημονική ορολογία των συγγραφέων.
Η θέση του πως, σε ό,τι αφορά τον ίδιο και την κυβέρνηση, δεν
υπάρχει «περίπτωση ανοχής στη βία» επικυρώνει το διαχωρισμένο
χαρακτήρα που έχει προσλάβει το φαινόμενο της πολιτικής
βίας, διερχόμενο από το μηχανισμό εννοιολογικής εκκένωσης και
ανασυγκρότησης που κατασκευάζει η έρευνα. Αν όλες οι συσχετίσεις
του φαινομένου με το κοινωνικό και το ιστορικό συγκείμενο έχουν
αποσιωπηθεί, τότε, όπως δείξαμε, η αντιμετώπισή του είναι
ζήτημα βούλησης. Ταυτόχρονα, επαναδιατυπώνεται το πρόταγμα
της ομόφωνης και χωρίς αστερίσκους καταδίκης της βίας «απ’
όπου κι αν προέρχεται» (και η θεωρία των δύο άκρων, που βρίσκει
το χώρο της στις σελίδες της έρευνας, λειτουργεί προς αυτή την
κατεύθυνση). Η βία, σε αυτό το επίπεδο, έχει αποσπαστεί όχι
μόνο από κάθε πολιτικό περιεχόμενο, αλλά και, μεταφυσικά, από
την ίδια την πρακτική του κράτους, παρότι αποτελεί συγκροτητικό
στοιχείο του τελευταίου. Εν τέλει, πληροφορούμαστε ότι τα αίτια
της αύξησης των βίαιων ενεργειών δεν πρέπει να αναζητηθούν
σε κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς ή πολιτισμικούς
παράγοντες, αλλά στην αδυναμία του κράτους να εφαρμόσει μια
αποτελεσματική και, κυρίως, στιβαρή κατασταλτική πολιτική. Σε
αυτή την τελευταία θέση εντάσσεται και η παρατήρηση πως «το
κράτος δικαίου ήταν πάρα πολύ αδύναμο». Με άλλα λόγια, η έρευνα
επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάγκη επανεπεξεργασίας του
νομικού οπλοστασίου· χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν οι ποινικές
διατάξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ή, όπως το είχαν θέσει οι
συγγραφείς, χρειάζονται «προσαρμοσμένες πολιτικές».
Στη συνέχεια, ο Χρυσοχοΐδης προχώρησε σε μια
εννοιολογική παρατήρηση. Γενικά, φαίνεται πως ο υπουργός και
οι συγγραφείς ανταλλάζουν συχνά θέσεις στα πλαίσια αυτού του
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κειμένου. Μας ενημέρωσε, λοιπόν, για την πολλαπλότητα των
απόψεων που υπάρχουν σχετικά με την πολιτική βία. Υπογράμμισε
την ύπαρξη υποστηρικτών και εχθρών της πολιτικής βίας, αλλά,
όπως και οι συγγραφείς, δεν έδειξε τη διάθεση να την ορίσει. Ή
μάλλον την έδειξε, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο και η έρευνα
μεταχειρίστηκε τις έννοιες. Απέφυγε να διατυπώσει έναν ρητό
ορισμό, προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα το συλλογισμό
του, που συνεχίστηκε με την ταύτιση της πολιτικής βίας με την
τρομοκρατία και την επίθεση στους απολογητές της πρώτης, οι
οποίοι διαμορφώνουν μια ρητορική που συνδέει την πολιτική
βία, και συνεπώς την τρομοκρατία, με συλλογικά κινήματα της
νεολαίας. Όπως, λοιπόν, και στην περίπτωση της έρευνας, η
πολιτική βία απογυμνώνεται από τον επιθετικό της προσδιορισμό
και, μεταφερόμενη στον κατασκευασμένο χώρο στον οποίο η μόνη
δυνατότητα που εμφανίζεται είναι η συγκρισιμότητα, αποκόπτεται
από κάθε αναφορά στις κοινωνικές σχέσεις. Εν τέλει, αποδίδεται
στη μέριμνα της αντεγκληματικής και αντιτρομοκρατικής πολιτικής,
αφού οποιαδήποτε απόπειρα να μην αντιμετωπιστεί ως ζήτημα
πολιτικής βούλησης και εκσυγχρονισμού του ποινικού οπλοστασίου,
παύει να έχει νόημα. Υπό αυτό το πρίσμα, «οι ακραίες εκφάνσεις
της πολιτικής βίας» υποκαθιστούν, ως ρηματικός τύπος (πίσω από
τον οποίο διακρίνεται πάντως καθαρά το φάντασμα του Δεκέμβρη),
τον όρο εξέγερση, ο οποίος θα δημιουργούσε την εντύπωση τόσο
ενός γεγονότος στο οποίο εκφράζεται ένα συλλογικό υποκείμενο,
όσο και ενός φαινομένου που εντάσσεται σε ένα κοινωνικό και
ιστορικό συγκείμενο.
Στην ίδια λογική εγγράφεται και η δημόσια απορία του
Χρυσοχοΐδη για τη σχέση που μπορεί να έχουν τα «στειλιάρια»
με τους «αγώνες» και τα «κινήματα». Αφού επισημάνουμε τον
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εμφανώς ανιστορικό χαρακτήρα της απορίας, θα πρέπει να
προχωρήσουμε σε μια μεθοδολογική σημείωση. Η συγγραφή
του παρόντος κειμένου περατώθηκε σε άμεση αναφορά με το
δημοσιευμένο brief της έρευνας των Γεωργιάδου και Ρόρη. Τα
σχήματα που καταγράψαμε και οι συλλογισμοί που αναπτύξαμε,
θεωρήσαμε πως αναδύονται από τα όσα οι δυο συγγραφείς είχαν
διατυπώσει στο κείμενό τους. Η παρούσα ενότητα αναπτύσσεται
σε επόμενο χρόνο, σε μια προσπάθεια να αναζητηθεί (και, εν τέλει,
να αποδειχθεί, όπως φαίνεται) ο κοινός τόπος, οι προκείμενες
και η συμφωνία στις προτεινόμενες πολιτικές. Με αυτήν την
έννοια, δεν έγινε προσπάθεια να πλαστεί έτσι το κείμενο ώστε
να συμφιλιώσει αφενός το κείμενο της έρευνας και αφετέρου τις
θέσεις του προϊσταμένου των μπάτσων. Οι τελευταίες εξετάστηκαν
υπό το φως των παρατηρήσεων που είχαν ήδη καταγραφεί για την
έρευνα· και αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως απόλυτη σύμπτωση
μας χαροποιεί. Σημαίνει ότι η κριτική είναι πράγματι γόνιμη.
Ακολούθως,
ο
Χρυσοχοΐδης
συνεχάρη
τους
παρευρισκόμενους για την ερευνητική τους δουλειά, ενώ
επεσήμανε πως απαιτείται μεγάλη υπομονή και ζέση προκειμένου
να καταφέρει κανείς να καταξιωθεί ως ερευνητής. Σε ό,τι αφορά
τη συγκεκριμένη έρευνα, δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε,
προσθέτοντας, επίσης, ως απαραίτητα γνωρίσματα, τις κατάλληλες
διασυνδέσεις με think tanks και την άριστη σχέση και συνεργασία
με τους μπάτσους. Με αυτά τα προσόντα, μπορεί κανείς πράγματι,
αν είναι αρκετά προσηλωμένος, να σταδιοδρομήσει.
Στο τελευταίο απόσπασμα, αναφέρεται στα επόμενα
βήματα της κυβερνητικής πολιτικής. Επιλέγουμε να σταθούμε
στον όρο «κανονικότητα», ο οποίος κατέχει κεντρική θέση στον
δημόσιο πολιτικό λόγο που αρθρώνεται από τη νέα κυβέρνηση.
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Το αίτημα για επιστροφή στην κανονικότητα ή η παραλλαγή του,
όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Χρυσοχοΐδη και αφορά την είσοδο σε μια «πραγματική» κατάσταση κανονικότητας, αποκτά
μεγαλύτερη επιτακτικότητα και εμπλουτίζεται εννοιακά ιδωμένο
στο ρηματικό πλαίσιο που συνοδεύει τον ακαδημαϊκό λόγο της
συγκεκριμένης έρευνας. Αν η ρευστοποίηση του πολιτικού
χαρακτήρα της πολιτικής βίας και η χειρουργική της απομόνωση
από το συγκείμενο και τις πολιτικο-θεωρητικές της αφετηρίες, τη
μετατρέπουν σε φαινόμενο που δεν μπορεί παρά να αποδοθεί
στη μεταφυσικά αυτόνομη εγκληματικότητα του αναρχισμού επειδή ο αναρχισμός είναι εδώ ο στόχος και το ζήτημα που μας
αφορά - και η αντιμετώπιση του οποίου [φαινομένου] εξαρτάται
από τη θέληση για ανάληψη άμεσης κατασταλτικής δράσης, τότε
η κανονικότητα μετατρέπεται σε φυσικό ζητούμενο. Εφόσον
η βία δεν μπορεί πλέον να νοηθεί συνδεδεμένη με κοινωνικές
σχέσεις, απο-κοινωνικοποιείται. Ο αναρχικός χώρος γίνεται, με
αυτό τον τρόπο, αντιληπτός ως κυριολεκτικά εξω-κοινωνικός, ενώ
ταυτόχρονα συνιστά έναν οργανωμένο στρατιωτικό πόλο που
επιχειρεί να υπονομεύσει όχι απλώς το κράτος και το κεφάλαιο,
αλλά την, τώρα φυσικοποιημένη κατάσταση του εκκενωμένου
από τη βία, κοινωνικού πλέγματος. Και αυτό διότι η απογύμνωση
της πολιτικής βίας από το κοινωνικό και ιστορικό της συγκείμενο,
λειτουργεί σε δύο επίπεδα: από-κοινωνικοποιεί τους δρώντες,
αλλά, ταυτόχρονα, αφαιρεί το στοιχείο της βίας από κάθε αντίληψη
του κοινωνικού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προσέγγιση της
έρευνας και του Χρυσοχοΐδη και, πολύ περισσότερο, η κατηγορική
προσταγή της καταδίκης κάθε βίας, δεν περιλαμβάνει την κρατική:
πολύ απλά επειδή δεν είναι δυνατόν να νοείται ως τέτοια. Η έννοια
της κανονικότητας, συνεπώς, ταυτίζεται κυριολεκτικά με την
αυτονόητη (μετά την εννοιολογική ανασυγκρότηση) κοινωνικότητα
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και ο αναρχισμός, η λέξη που ο υπουργός των μπάτσων απέφυγε
να χρησιμοποιήσει, αρκούμενος στις γενικές αναφορές περί βίας,
προσλαμβάνει χαρακτήρα φθοροποιού δύναμης. Αν το σχήμα
μοιάζει θεολογικό, αυτό συμβαίνει επειδή πιθανότατα είναι. Υπό
αυτό το σχήμα, λοιπόν, οποιαδήποτε προσπάθεια να υποστηριχθεί
ότι η κανονικότητα (εδώ με την έννοια της απουσίας πολιτικής βίας
και όχι με αυτήν των παγιωμένων σχέσεων) αποτελεί ιδεολόγημα, με
παράλληλη απόπειρα να αναδειχθούν οι κοινωνικές συγκρούσεις,
ρητές και άρρητες, που εκτυλίσσονται διαρκώς στον κοινωνικό
χώρο, στερείται νοήματος.
Όσα καταγράψαμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
αποκωδικοποίηση της φράσης-δέσμευσης του Κ. Μητσοτάκη, στις
04/03/2019, μετά από επίθεση με μολότοφ στο Α.Τ. Ακρόπολης:
«για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή στη
βία. Είτε χαμηλής έντασης, είτε υψηλής έντασης, η βία πρέπει να
αντιμετωπίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο»34. Η κατάργηση της
διάκρισης μεταξύ «χαμηλής» και «υψηλής έντασης» βίας, κοινή στο
λόγο του Μητσοτάκη και στην καταληκτική ενότητα της έρευνας,
σε συνδυασμό με το αίτημα της αντιμετώπισης με τον ίδιο τρόπο,
διαμορφώνει τις προϋποθέσεις της κατάργησης της διαβάθμισης
των ποινών. Αν αναλογιστεί κανείς, επίσης, τη ρευστότητα του
ορισμού της τρομοκρατίας, αντιλαμβάνεται ότι όχι μόνο ταυτίζεται
με την (πολιτική) βία εν γένει σε ιδεολογικό επίπεδο, αλλά και σε
ποινικό. Με αυτό τον τρόπο, η αρχιτεκτονική της έρευνας και ο
λόγος του πολιτικού προσωπικού επικυρώνουν την υπαγωγή στον
187Α οποιασδήποτε πρακτικής μπορεί να γίνει αντιληπτή (και αυτό
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια μπάτσων και εισαγγελέων) ως
πολιτική βία, ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών.
34 Ο σύνδεσμος της είδησης: https://www.skai.gr/news/politics/
mitsotakis-apo-at-akropolis-mideniki-anoxi-se-via-xamilis-i-ypsilis
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Καταλήγοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως
παρότι επιλέξαμε να εξετάσουμε τη συγκεκριμένη έρευνα
και να αναδείξουμε τις πτυχές εκείνες της παρουσίασής της
που θεωρήσαμε ενδιαφέρουσες, δεν αντιλαμβανόμαστε το
συγκεκριμένο γεγονός απλώς στη μερικότητά του, αλλά στη σχέση
του με παρόμοιες έρευνες, εκδηλώσεις, συνέδρια και «στρατηγικές
συνεργασίες» που περιλαμβάνουν τα κράτη, το στρατό, εθνικές και
διακρατικές οργανώσεις και έναν αριθμό ακαδημαϊκών παγκοσμίως.
Η απαρίθμηση και η ενδελεχής αναφορά σε όλες τις
συναντήσεις και τα συνέδρια που έχουν διοργανωθεί με αντικείμενο
την αντιμετώπιση της αναρχικής δράσης τα τελευταία 120 χρόνια,
υπερβαίνει τη θεματική του παρόντος κειμένου. Παρόλα αυτά,
πρέπει να τονιστεί πως οι αστυνομικές αρχές παρακολουθούν
στενά, τόσο τις διεργασίες όσο και τις πρακτικές των αναρχικών
δικτύων σε όλα τα επίπεδα και η διακρατική συνεργασία που έχει
αναπτυχθεί και διαρκώς ισχυροποιείται, παράγει αποτελέσματα.
Το σημαντικότερο και πιο πρόσφατο τέτοιο παράδειγμα αποτελεί
η έκδοση Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας που αφορά την υπόθεση
των παγιδευμένων φακέλων, για την οποία κατηγορείται ο φυλακισμένος αναρχικός Ντ. Γιαγτζόγλου.35 Είναι η πρώτη φορά στην
ιστορία του ελληνικού κράτους που ενεργοποιείται τέτοιου είδους
ένταλμα· στο πλαίσιό του, το ελληνικό, το γερμανικό και το γαλλικό
κράτος ανέπτυξαν επικοινωνία, αντάλλαξαν έγγραφα που αφορούν
την υπόθεση και μια γαλλική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την
35 Ο οποίος, μετά το σπάσιμο της δίωξης σε δύο δικογραφίες, παραμένει
προφυλακισμένος για περισσότερο από 26 μήνες. Ο σύνδεσμος του κειμένου
του Ντ. Γιαγτζόγλου για την υπόθεσή του: https://athens.indymedia.org/
post/1600004/ Ο σύνδεσμος της δημοσίευσης που αφορά τη διακρατική
συνεργασία, στα πλαίσια της υπόθεσης: https://www.kathimerini.
gr/1043733/gallery/epikairothta/ellada/dikh-me-fonto-ta-tromodemata
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Ελλάδα και συναντήθηκε με μπάτσους και ανακριτές. Ζητήθηκε
η διεξαγωγή έρευνας εκ μέρους της γερμανικής αστυνομίας, ενώ
εξετάστηκε, χωρίς εν τέλει να υπάρξει συνέχεια, το ενδεχόμενο της
εξέτασής του από Γαλλίδα ανακρίτρια.
Εντούτοις, η διακρατική συνεργασία που αναπτύσσεται στη
βάση της καταστολής των αναρχικών δεν εξαντλείται σε ανακριτικό
επίπεδο. Ήδη από τη δεκαετία του 197036, για παράδειγμα, το Συμβούλιο της Ευρώπης καταγράφει συστηματικά τις εξελίξεις που
αφορούν το φαινόμενο της τρομοκρατίας στην Ευρώπη και επιχειρεί να προσφέρει τόσο ερμηνείες, όσο και αποτελεσματικές
προτάσεις κατασταλτικής πολιτικής και πολιτικών πρόληψης. Οι
αναφορές στον αναρχισμό και την αναρχική βία είναι συστηματικές, ακόμη και όταν δεν αποτελούν τους κύριους άξονες των κειμένων. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών αποτελεί,
επίσης, κρίσιμη πτυχή της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί και
δεν εξαντλείται, ούτε αυτή με τη σειρά της, στο δικονομικό σκέλος.
Πολύ συνοπτικά αναφέρουμε την ενημέρωση, από την πλευρά
του ιταλικού κράτους, σχετικά με το δίκτυο της Άτυπης Αναρχικής
Ομοσπονδίας (F.A.I.), στο πλαίσιο των εργασιών του Working Party
on Terrorism του Συμβουλίου της ΕΕ37, τον Μάρτιο του 2012, η οποία
αναδεικνύει τη σημασία που έχει, για τα συνεργαζόμενα κράτη,
τόσο η αντιμετώπιση του φαινομένου ως υπερεθνικού - παρά τις
διατυπώσεις περί «εγχώριων προϊόντων»38 -, όσο και η ενδελεχής
36
Χαρακτηριστικό
παράδειγμα
αποτελεί
η
Διακήρυξη
για
την
Τρομοκρατία
του
1978.
Ο
σύνδεσμος
του
εγγράφου:
h t t p s : / / r m .c o e. i n t / CoE R M Pu b l i c Comm onSe ar c hSe r v i c e s /
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680535062
37 Ο σύνδεσμος του σχετικού εγγράφου: https://register.consilium.europa.eu/
doc/srv?l=EN&f=ST%207705%202012%20INIT&fbclid=IwAR1BxcOh3iCRxbX1y1Vt9HhTEsk6Sx8j_kNMZqedANv6p6EY-Ka7hVchIw
38 Τα ιδεολογικά σχήματα αυτού του είδους είναι απολύτως χρήσιμα, αλλά τα
NEGATIVE REVIEWS

63

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙ-ΑΝΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

παρακολούθηση των εξελίξεων στο εσωτερικό των αναρχικών
δικτύων, σε κάθε κράτος. Σε άμεση σύνδεση με την παραπάνω
παρουσίαση, όπως προκύπτει από το ίδιο το κείμενο των εργασιών,
η Europol διοργάνωσε, στις 24 και 25 Απριλίου του 2012, συνέδριο
για τον αναρχισμό, στη Χάγη39.
Ένα τελευταίο παράδειγμα αφορά το ζήτημα της
θεματοποίησης και αντιμετώπισης του φαινομένου των «μοναχικών
λύκων», όπως χαριτωμένα ονομάζεται από τα μίντια, όπως αυτό
εκφράζεται στο κείμενο που αποτέλεσε τη βάση της συζήτησης
της επιφορτισμένης με την παρακολούθησή του υπο-επιτροπής
της Επιτροπής των Ειδικών στην Τρομοκρατία του Συμβουλίου της
Ευρώπης40, τον Νοέμβριο του 2015. Και σε αυτήν την περίπτωση,
ο αναρχισμός δε διαφεύγει της προσοχής των «ειδικών». Αυτό,
ωστόσο, που αποτελεί κοινό στοιχείο του συγκεκριμένου κειμένου
και άλλων που επιχειρούν να αναλύσουν την αναρχική δράση,
είναι η αναφορά στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα,
οπότε η στρατηγική της προπαγάνδας μετά πράξης οδήγησε σε
πολυάριθμες και γεωγραφικά διεσπαρμένες βίαιες ενέργειες.
Η αναρχική τρομοκρατία του ύστερου 19ου αιώνα και ειδικότερα
της δεκαετίας του 1890, αποτέλεσε, άλλωστε, την αιτία της
πρώτης προσπάθειας ευρωπαϊκής διακρατικής συνεργασίας στο
επίπεδο της καταστολής, με τη διοργάνωση του αντι-αναρχικού
συνεδρίου της Ρώμης το 1898. Επιλέγουμε να κλείσουμε το κείμενο
κράτη πρέπει να αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα.
39 Ο σύνδεσμος ενός κειμένου που αφορά το συνέδριο: https://euro-police.
noblogs.org/2012/04/dissolve-secret-agencies-and-police-anarchy-in-the-eu/?f
bclid=IwAR1spVCWuYpiU22aPjw0PP2muNB94Q3zevq9hyzhUDyQSNTtfwzFAZ
NAmd4
40 Ο σύνδεσμος του σχετικού εγγράφου: https://rm.coe.int/
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900
0016806b727e
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παραθέτοντας ένα απόσπασμα από μια δημοσίευση για το εν λόγω
συνέδριο (Jensen, 1981: 323-324, η μετάφραση δική μας):
Αρκετά παραπροϊόντα του Συνεδρίου της Ρώμης υπήρξαν,
εν τέλει, περισσότερο σημαντικά από τα περισσότερα
κατασταλτικά μέτρα που συζητήθηκαν εκεί. Η πραγματική
του κληρονομιά περιέλαβε την αύξηση της δημοτικότητας
συγκεκριμένων πρακτικών έκδοσης όπως της ρήτρας
attentat41 για τα πολιτικά εγκλήματα και τη διάχυση της
χρήσης του portrait parle42, μιας νέας τεχνικής επιστημονικού
αστυνομικού εντοπισμού. Κυρίως, το Συνέδριο της Ρώμης
αποτέλεσε ένα σημείο εκκίνησης για κινήσεις προς την
κατεύθυνση της αυξημένης ενδοευρωπαϊκής αστυνομικής
επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, οι οποίες
κατέληξαν, το 1904, στο αντι-αναρχικό πρωτόκολλο που
41 Clause d’attentat ή clause Belge ονομάστηκε η ενέργεια του του βελγικού
κράτους να αφαιρέσει από τον ορισμό του «πολιτικού εγκλήματος» τα
εγκλήματα εκείνα που στρέφονταν εναντίον της ζωής του επικεφαλής του
κράτους ή της κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή ελήφθη αφότου το βελγικό
κράτος αναγκάστηκε να αρνηθεί την έκδοση δύο ατόμων που επιχείρησαν
να σκοτώσουν τον Ναπολέοντα Γ’. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τη
Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_offence_exception
42 Το «portrait parle» (το «προφορικό πορτραίτο») είναι μια τεχνική ταυτοποίησης
που επινόησε ο Alphonse Bertillon στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του
ανθρωπομετρικού του συστήματος. Αυτή η μέθοδος, που επινοήθηκε το
1893, επρόκειτο να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις μετρήσεις και να
συμβάλλει στην καλύτερη εξακρίβωση της ταυτότητας ενός δεδομένου ατόμου.
Κάθε τμήμα του σώματος και του προσώπου δηλωνόταν από την αντίστοιχη
ένδειξη και μεταγραφόταν διαδοχικά, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι μια
ατομική περιγραφική κάρτα (fiche signalétique) που μπορούσε να συμπυκνωθεί περαιτέρω σε σημείωμα. Ο σύνδεσμος με τις σχετικές πληροφορίες:
https://criminocorpus.org/en/exhibitions/suspects-defendants-guilty/alphonsebertillon-and-identification-persons-1880-1914/portrait-parle-method/
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υπεγράφη στην Αγία Πετρούπολη από τη μισή Ευρώπη.
Αυτές οι δύο συμφωνίες αντιπροσωπεύουν μία από
τις πρώτες προσπάθειες στην πρόσφατη ιστορία να
προαχθεί η συστηματική θεσμική συνεργασία μεταξύ των
αστυνομικών δυνάμεων του κόσμου.

Negative Reviews
εργαστήριο για τη μελέτη της ανατομίας της μηχανής
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Παράρτημα
Σε αυτή τη σύντομη ενότητα παρατίθενται μερικοί χρήσιμοι ορισμοί
όρων της κλασικής Λογικής που χρησιμοποιούνται στο κείμενο, για
την καλύτερη κατανόηση του επιχειρήματος που αφορά, κυρίως, το
μεθοδολογικό σκέλος της υπό εξέταση έρευνας. Για το σκοπό αυτό,
χρησιμοποιείται το βιβλίο του Ε.Π. Παπανούτσου, Λογική.
Πλάτος. Ένας τρόπο να απαντήσει κανείς στην ερώτηση «Τι είναι
πλοίο;», είναι να ονομάσει έναν αριθμό αντικειμένων που ονομάζονται, στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε, πλοία (πχ το θωρηκτό
«Αβέρωφ», τον «Τιτανικό» κτλ.). Ο τρόπος αυτός είναι ορισμός κατά
το πλάτος. Επισημαίνεται το πλήθος των ομοειδών αντικειμένων
που περιλαμβάνει η τάξη πλοίο. Επομένως, πλάτος μιας έννοιας
είναι το πλήθος των αντικειμένων που περιλαμβάνονται στην τάξη
της.
Βάθος. Ένας δεύτερος τρόπος να απαντηθεί η ερώτηση είναι η
παράθεση των γνωρισμάτων που είναι χαρακτηριστικά και κοινά
σε όλα τα αντικείμενα που, στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε,
ονομάζονται πλοία. Το βάρος δίνεται εδώ στα γνωρίσματα εκείνα
που είναι καθοριστικά (πχ πλοίο είναι σκάφος κατασκευασμένο και
εξοπλισμένο για να κινείται στο νερό). Ο δεύτερος αυτός τρόπος
είναι ορισμός κατά το βάθος. Επομένως, βάθος μιας έννοιας είναι
το σύνολο των γνωρισμάτων που χαρακτηρίζουν όσα αντικείμενα
περιλαμβάνονται στην τάξη της.
Συναλληλία. Δύο έννοιες (Α και Β) υπάγονται (ως είδη) σε μια
πλατύτερη έννοια (γένους) (Γ), αλλά κανένα αντικείμενο της μιας
δεν περιλαμβάνεται στο πλάτος της άλλης: δεν υπάρχει κανένα Α
που να είναι και Β και κανένα Β που να είναι και Α. Οι δύο έννοιες
Α και Β ονομάζονται παράλληλες και η, κατά πλάτος, σχέση τους
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συναλληλία. Δύο τέτοια παραδείγματα αποτελούν η εφημερίδα (Α)
και το ραδιόφωνο (Β). Κανένα ραδιόφωνο δεν είναι και εφημερίδα
και καμία εφημερίδα δεν είναι και ραδιόφωνο, παρότι και οι δύο
έννοιες υπάγονται, ως είδη, στο γένος «μέσα επικοινωνίας» (Γ).
Επαλλαγή. Δύο έννοιες (Α και Β) ονομάζονται επαλλάσσουσες, όταν
έχουν ένα μέρος μόνο του πλάτους τους κοινό (και το υπόλοιπο μη
κοινό). Όταν, δηλαδή, μερικά (μόνο) Α είναι Β και μερικά (μόνο) Β είναι
Α. Η κατά πλάτος σχέση τους ονομάζεται επαλλαγή. Παραδείγματα
αποτελούν οι έννοιες «υδρόβια ζώα» (Α) και «ωοτόκα» (Β). Μερικά
υδρόβια ζώα είναι ωοτόκα (και άρα μερικά δεν είναι) και μερικά
ωοτόκα ζώα είναι υδρόβια (και άρα μερικά δεν είναι).
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Για τη συγγραφή του κειμένου, χρησιμοποιήθηκε υλικό
από διαδικτυακούς ιστοτόπους. Οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι
παρατίθενται παρακάτω:
1. http://www.lse.ac.uk/Hellenic-Observatory/Events/
events-pages/2019-20/Πολιτική-Βία-στην-Ελλάδα-της-Κρίσης
2. https://www.iefimerida.gr/ellada/istorikoi-mark-mazaoyer-stathis-kalybas-ellada-2021
3. https://www.kathimerini.gr/authors/sta8hs-n-kalyvas
4. https://omniatv.com/853441131
5. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_09-alt.htm
6. https://www.tovima.gr/2010/08/01/politics/pws-oi-anarxikoi-piran-ta-opla/
7. https://newsique.gr/mpalaskas-proteinei-epanafora-idionymou-pou-katargise-o-karamanlis-to-1974-video/
8. https://www.enikos.gr/politics/319628/panousis-exoume-sxedio-gia-symmetoxiki-antegklimatiki-politiki
9. http://www.hcg.gr/node/2177
10. http://ergasianet.gr/2019/08/24/%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%C
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E%B9%CE%B3%CE%B1/
11. https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2729/2019
12. https://www.tovima.gr/2008/12/14/politics/anypologistesoi-epiptwseis-ston-tziro/
13. https://www.tovima.gr/2008/12/14/opinions/giati-i-athina-kaigetai/
14. https://www.iefimerida.gr/politiki/hrysohoidis-sto-ebeaden-yparhei-periptosi-anohis-sti-bia
15. https://www.skai.gr/news/politics/mitsotakis-apo-at-akropolis-mideniki-anoxi-se-via-xamilis-i-ypsilis
16. https://www.kathimerini.gr/1043733/gallery/epikairothta/
ellada/dikh-me-fonto-ta-tromodemata
17. https://athens.indymedia.org/post/1600004/
18. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680535062
19. https://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=EN&f=ST%207705%202012%20INIT&fbclid=IwAR1BxcOh3iCRxbX-1y1Vt9HhTEsk6Sx8j_kNMZqedANv6p6EY-Ka7hVchIw
20. https://euro-police.noblogs.org/2012/04/dissolve-secret-agencies-and-police-anarchy-in-the-eu/?fbclid=IwAR1spVCWuYpiU22aPjw0PP2muNB94Q3zevq9hyzhUDyQSNTtfwzFAZNAmd4
21. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
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DisplayDCTMContent?documentId=09000016806b727e
22. https://en.wikipedia.org/wiki/Political_offence_exception
23. https://criminocorpus.org/en/exhibitions/suspects-defendants-guilty/alphonse-bertillon-and-identification-persons-1880-1914/portrait-parle-method/
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Η «αδιάσειστη» εγκυρότητα της ταξινόμησης, ως
μέρους ενός δείγματος της κοινωνικά καθαγιασμένης
ακαδημαϊκής παραγωγής λόγου, παρουσιάζει την
κατηγορία του αναρχικού ως παράλληλη εκείνης του
πολίτη, του φοιτητή, του μαθητή, του συνδικαλιστή.
Υπό αυτό το πρίσμα, η ακαδημία ενέχει ρόλο
αναδρομικής μηχανής λόγου, καθώς ανασυγκροτεί
κοινωνικά υποκείμενα και ταυτότητες, αναπλάθει τη
χωρικότητα και τη χρονικότητα του μητροπολιτικού
πεδίου και κατανέμει, αναδιαρθρωμένες, τις
κοινωνικές σχέσεις εντός του. Παράγει λόγο για το
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, στο πλαίσιο του
οποίου και υπό το κράτος της ακλόνητης ιερότητάς
της στο νεωτερικό συλλογικό φαντασιακό, τα
υποκείμενα
απο-υποστασιοποιούνται,
από-υλικοποιούνται και μετατρέπονται σε
εύπλαστες αφαιρέσεις, ευεπίφορες προς κάθε
είδους διαχείριση. Η συγκεκριμένη έρευνα και άλλες
σαν αυτή, παράγουν αποτελέσματα σε δύο κρίσιμα
επίπεδα: πρώτον, επιτελούν ένα είδος δευτερογενούς
επεξεργασίας της ιδεολογικής πρώτης ύλης που
παράγεται από το κράτος, ιδιαίτερα από τους
μπάτσους και τους εκάστοτε πολιτικούς
προϊσταμένους τους, και τα μίντια και, δεύτερον,
συστηματοποιούν και κανονικοποιούν, αλλά πολύ
περισσότερο, αποσπούν από το πολιτικό πλαίσιο
λόγου που τις παρήγαγε και τις τοποθετούν σε ένα
μεταφυσικό χώρο, υπερ-κοινωνικό, τις προκείμενες
της αντεγκληματικής και αντιτρομοκρατικής
πολιτικής.

negative reviews

απόσπασμα από το κείμενο

ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ,
ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ
ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
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ή, η επιστημονική έρευνα
ως δίαυλος των
αντιτρομοκρατικών
πολιτικών

